Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 2. marts 2017
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: Catja, Peter, Jette, Kim

Referat:
Tekst

Tid
1.

Godkendelse af dagsorden

17.00-17.05

2.

Førstehjælp – muligheder for kursus til
noget af personalet. (Jens og RS)

17.05–17.20

3.

Kommende skoleår.
a. Ønske om at gentage
dispensationsansøgning om
konvertering af understøttende
undervisning til to-lærertimer også
for det kommende skoleår.
(Godkendt på bestyrelsesmøde
sidste år 3. marts 2016).

1. Godkendt

2. Jens fortalte om muligheden for et 7-timers kursus
for 7500,- kr. Jens sender info til RS. Generelt
ønsker vi at uddanne et par lærere, som kan forestå
undervisning af elever. Er der mulighed for at
etablere kurset i samarbejde med andre skoler? Vi
kontakter Center for skole for at høre om
mulighederne.

17.20–

3a. Ansøgninger blev drøftet. En enig bestyrelse
godkendte ansøgningerne.

b. Innovations aktiviteter – en
orientering om konkrete
muligheder for skolens deltagelse
(RS)

3b. RS orienterede om muligheden for centralt
planlagte innovationsprojekter: Fokus på innovation
med Lego på flere forskellige årgange, Unge
filmskabere, projekt Edison 7. årgang,
Naturfagsmaraton 5.-6. årg.

c. Orientering om nuværende
Partnerskabsaftaler som ønskes
fortsat. (PP)

3c. PP orienterede om en række aktiviteter under
begrebet Åben skole. Vi udarbejder en oversigt, som
lægges på hjemmesiden.

d. Drøftelse af bestyrelsen holdning til
evt. skolerejse i 8.kl. med delvis
medfinansiering af
forældrebetaling..

3d. RS orienterede om baggrunden for ønsket, som
handler om understøttelse af en pædagogisk praksis
med specifikt henblik på globalisering og
internationalisering. Bestyrelsen synes at det er
spændende, og opfordrer skolen til at arbejde videre
med projektet. Det kan være en ide at arbejde med
lokale skoler på rejsemålet. Der skal være
hensyntagen til en rimelig forældrebetaling.

4.

Drøftelse af forslag til program for
fællesmødet med skolebestyrelse og
klasseråd den 24. april, der skal handle
om - hvordan understøtter vores arbejde
med ”Synlig Læring” elevernes
uddannelsesparathed ? programmet vil
bl.a. bestå af oplæg/præsentation ved
elever og skolens VL-coaches – også
med en drøftelse af hvad kan forældre
gøre, for at understøtte den lærende elev
og dermed at eleven bliver
uddannelsesparate

5.

Elevrådet orienterer

18.10-18.25

18.25-18.35

Herunder om skolefest og fælles
kommunalt elevråd.

6.

18.35-18.50

Meddelelser:

5. Fællesmøde d. 2/3. Nyt møde 30/3. Der var fokus
på bl.a. rygning og snus på skolerne – et problem
som ikke er på Vemmelev skole. Repræsentanterne
oplever generelt at der er stor forskel på skolerne,
men at det er inspirerende at deltage. Planlægning af
elevfesten er næsten færdig.

6b.

a.

Formanden.

Ansættelse af ny lærer pr. 15. marts.

b.

Ledelsen:

APVèn er overordnet positiv, men der er dog fokus
på, at der opleves tidspres. Skrivelse fra Center for
Skole med præcisering af reglerne for kørsel med
eleverne.

APV – hovedkonklusion
v. RS

7.

4. RS fortalte kort om en skitse for programmet.
Bestyrelsen bifalder indhold og struktur. Tidspunktet
for mødet er 17-18.30. Hvis nogen efterspørger en
årsberetning, kan den udarbejdes skriftligt og lægges
på hjemmesiden.

c.

Medarbejderrep.

d.

Andre

Punkter til kommende møder:

6c. Planlægning af elevfest for indskolingen d. 31.
marts. Orientering om Multidagen (SFO) d. 16. juni:
Der er afgang fra skolen kl 12.
18.50-

a. Fælles møde med Klasseråd.

8.

Evt
-19.00

Intet.

Mødet slut:
Kommende møder: 24/4 (med klasserødder), 23/5, 19/6. Dimission 21/6 – deltagelse af MK (andre er kun efter eget ønske)
Med venlig hilsen Michael Kornbech og Rikke Sørensen

