Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 15. december 2016
kl. 17.00- 19.00 i personalerummet v. kontoret

Ordstyrer: Michael
Øvrige deltagere: Catja, Kim, Peter,Louise, Kamilla, Jens, Jette, Jeanette, Salli, Stephanie, Peder, Rikke.
Afbud: Louise

Referat
Tekst

Tid
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Børne og Unge konference lørdag den
12/11 – kort orientering om dagens
indhold mv. JJ/RS

3.

4.

Uge 47 – projektuge 7.-9.kl.vedr.
uddannelsesparathed. – kort orientering
om forløbet v. PP/RS

Fortsættelse af punktet fra sidste møde
omhandlende digital dannelse. Og
samtidig en revidering af politik vedr.
mobiltelefoner i skolens
”Ordensregler”.
Oplæg fra MK: Bestyrelsen bør
udfærdige et oplæg/skitse til princip for
anvendelse af mobiltelefoner, tablets og
andet elektronisk udstyr, så udvalget har
en forståelsesramme at arbejde efter. Et
endeligt princip kan så udarbejdes efter
udvalgets arbejde, men det er kun
rimeligt at udvalget er vidende om
bestyrelsens holdning til emnet.
Se evt. link til principper fra
Antvorskov Skole:
https://antvorskovskole.slagelse.dk/skol
ens-principper/principper-for-andreforhold/anvendelse-af-elektroniskedevices-som-computere,-tablets,mobiler-mm.
Bilag med skolens ordensregler samt
tilladelse til medtagelse af egen PC
vedhæftet her.

17.00-17.05

17.05–17.10

1. Godkendt
2. ”På kanten af skolen” om meget lidt tilpassede
elever. Oplæg om målstyring i skole. Forskellige
workshops. Oplæg om VL fra Lene Heckmans
konsulenter. En dag med godt og relevant indhold.

17.10-17.20

3. Det var en vellykket uge. Stor ros fra og til de
medvirkende virksomheder og Selandia. Bestyrelsen
udtrykte anerkendelse for projektets gennemførelse.
Vi forventer at kunne gennemføre projektet igen til
næste år.

17.20–17.50

4. Punktet blev drøftet med følgende hovedpunkter:
-

Arbejde med indre styring fremfor ydre
styring

-

Læreres og pædagogers styring af
klasserummet i fht hensigtsmæssig brug af
devices.

-

”Læreplaner” for web-etik.

-

Konstruktiv brug af devices og sociale
medier

En personalegruppe arbejder fortsat med
udarbejdelse af principper. Punktet tages op til
drøftelse igen på et senere bestyrelsesmøde.

5.

6.

Er der stemning for at indføre en daglig
fælles morgensang/-samling for hele
indskolingen? Evt ved at omlægge
skoledagens struktur (evt 7.lektion).
Oplæg fra Kamilla

Førstehjælp – kort orientering om
skolens overordnede retningslinie/plan
– og derefter drøftelse.

7.

Elevrådet orienterer

8.

Meddelelser:

9.

17.50-18.10

5. Punktet blev drøftet. RS redegjorde for nuværende
model på Vemmelev skole. Bestyrelsen anerkender
de gode intentioner med daglig morgensang, men
mener også det vil være tidskrævende i forhold til de
mange elever der skal samles. Bestyrelsen ønsker
derfor at fortsætte den nuværende model med en
ugentlig morgensang.
18.10-18.30

18.30-18.40

18.40-18.50



Formanden.



Ledelsen:Besøg af Stevns
Kommune og Skælskør skole



Medarbejderrep.



Andre

Punkter til kommende møder:

18.50-18.55

6. RS: redegjorde kort for den eksisterende plan på
Vemmelev skole for førstehjælp. Der er udpeget
lærere til uddannelse, men kurset er blevet aflyst to
gange. På mellemtrinnet indgår det som regel i
forbindelse med cykelprøven. Jens undersøger
mulighederne for uddannelse af personalet i
kommunalt regi – evt nogle få centrale personer (fx
på kontoret).
7. Der har ikke været afholdt møde siden seneste
bestyrelsesmøde.
8. RS: fortalte om skolebesøg i forbindelse med VL.
JJ/JR: VL har gjort forskel i mange sammenhænge.
Læringssamtaler. Fokus på fx læringsmål.
Pædagogerne er meget langt fremme med VL på
Vemmelev skole.

9. Ingen yderligere punkter.

a) Michael er inviteret med – sammen
med RS – til lederkonference ”Gør
en god skole bedre” på
Klarskovgaard den 16/1-17
b) Regnskab 2016 og budget 2017
c) Fælles møde med Klasseråd:
Hvordan kan Synlig læring
understøtte Uddannelsesparathed ?
Hvad kan forældre gøre, for at
understøtte den lærende elev og
dermed at eleven bliver
uddannelsesparat.
10. Intet

10. Evt
18.55-19.00

Mødet slut:
Kommende møder: 16/1 (Kun MK og RS), ½ (med klasserødder?), 2/3, 24/4, 23/5 (erstattes evt. af møde med Udd.Udv.),
19/6, (dim. 21/6 – deltagelse af MK andre er kun efter eget ønske)
Med venlig hilsen Michael Kornbech og Rikke Sørensen

