Bestyrelsesmøde
28. august 2018 kl. 17-20 i personalerummet
Deltagere:
NY (næstformand elevråd), NY (formand elevråd), Ane Søndergaard, Maria Camilla Storm, Camilla Mehl, Katrine Vind,
Rasmus Hansen, Thøger Terp, Line Vindum Mikkelsen, Anne Cathrine Viuff, Tove Zacher, Mona Vinther, Eva Steensen,
Søren Langbjerg, Claus Ravnsbæk, Lisbeth Munksgaard.
Fraværende:
Dagsorden
1.

Konstituering i ny bestyrelse. Beslutning
Valg af formand og næstformand samt evt. nedsættelse af trafikudvalg
Formand: Anne Cathrine Viuff Næstformand: Thøger Terp

2.

Godkendelse af referat.
Referatet godkendt

3.

Elevernes kvarter
Eleverne deltager ikke denne gang.
Selma Finnemann Ismail 5a er valgt til formand og Sofie Baltzer Brinch er valgt til næstformand.

4.

Opfølgning fra tidligere møder. Høring.
Ekstraordinært skoleforum (Evaluering af ressourcetildelingsmodellen og inklusion)
Herunder orientering om arbejdet med indretning af børnehus
Gåbus
Skoleforum: Der blev på et ekstraordinært skoleforum præsenteret en VIVE-rapport der evaluerede elevtildelings
modelen. Det gav bl.a. anledning til debat om evt. tilføjelse af socioøkonomisk parameter. Der er forslag om at
hæve beløbet, skolen skal betale for elever visiteret til andet skoleforløb fra 200.000 kr. til 250.000kr.
Indretning:Vuggestuens indretning er næsten færdig, i børnehaven mangler fællesrummet at blive indrettet.
Inventar er bestilt, vi har fået et motorikrum med klatrevæg, stillerum med sofa og bøger. Generelt skal
indretningen skabe små rum, hvor børn kan lege uden blive forstyrret.
Gåbus: Der interesse blandt 6. kl for at være ”chauffører”. Det skal undersøges, hvad det indebærer at være
kontaktperson, og om opgaven kan gives til forældre. Der er kurser til de elever, der vil være chauffører.
Lisbeth arbejder videre med gåbus.

5.

Invitation til introduktionskursus for nye bestyrelsesmedlemmer. Beslutning
På baggrund af de nyvalgte skolebestyrelser, vil der d. 12. september kl 17-19 blive afholdt et lille kursus om
bestyrelsesarbejdet. Kurset afholdes af ”Skole og Forældre”, der er landsorganisation for skolebestyrelser og
forældre til børn i folkeskolen. Skal vi deltage, og hvem vil i givet fald med?
Tilmelding skal ske senest d. 31. august
Link til Skole og forældres hjemmeside, hvor du finder masser af materiale og inspiration til bestyrelsesarbejdet:
http://skole-foraeldre.dk/
Tove og Katrine deltager, Lisbeth tilmelder

6.

Vuggestuens legeplads. Orientering og beslutning.
Status, forslag om arbejdsdag og nedsættelse af udvalg v. Claus og Rasmus.
God ide med forældrearbejdsdag for vuggestue.
Udvalg: Rasmus hansen, Camilla Mehl, Katrine Vind, Mona Vinther. Camilla Mehl inviterer også Camilla, som
udarbejdede forslag. Evt. en medarbejder mere fra vuggestuen.
Claus indkalder til møde snarest.

7.

Pædagogisk tilsyn i børnehuset. Orientering og beslutning
Der er pædagogisk tilsyn i børnehuset d. 5. og 6. september med efterfølgende tilsynsmøde mandag d. 10.
september kl. 08.00-10.30. Vi vil gerne have en forældrerepræsentant fra bestyrelsen med til dette møde?
Ane Søndergaard og Camilla Mehl deltager. Katrine Vind er backup.

8.

Årshjul. Bilag 1. Beslutning
Udkast til årshjul udarbejdet.
Bestyrelsesmøde 5. februar skal flyttes, f.eks. til onsdag d. 30. januar.
Årlig evaluering af antimobbestrategien sættes på dagsordenen i januar.
Bestyrelsesmøde i februar flyttes som beskrevet.

9.

Budget 2019. Bilag udsendes via mail. Beslutning
Budgetforslag for 2019 udsendt til høring.
Beslutning om høringssvar fra bestyrelsens forældrevalgte medlemmer.
Besparelsesforslag for børn og læring: Forvaltning havde peget på at spare 1000 kr. pr. elev ii elev tildelingen
men det er blevet afvist af direktionen.
Bestyrelsen finder ikke anledning til at afgive et høringssvar.

10. Trivselsmåling i skolen 2018. Bilag 2-3. Orientering og høring
Bilag 2-3 viser resultatet af trivselsmålingen i Thorsager i foråret 2018 på skoleniveau. Husk, at klasser er rykket
op efter sommerferien.
Hvilke refleksioner og spørgsmål giver trivselsmålingen anledning til i bestyrelsen?
Obs på hvilke forhold der kan betyde, at enkelte elever ikke deltager i undersøgelsen.
Skolen opfylder i år det kommunale mål, at ingen elever i 4.-6. klasse føler sig mobbet.
Til gengæld er der et fald i elevernes oplevelse af medindflydelse, på trods af, at dette har været et
indsatsområde.
Bestyrelsen er optaget af svarene omkring motivation og medindflydelse.
Bestyrelsen hæfter sig ved, , at flere elever savner medindflydelse i undervisningen og at flere elever føler sig
ensomme.
Overordnet er bestyrelsen tilfredse med trivselsundersøgelsen.
11. Opfølgning på seminar om mobning. Orientering og høring
Line, Eva og Helle (vikar for Lisbeth) deltog d. 15. juni i et seminar om mobning. Eva og Line præsenterer i kort
form hovedpointerne fra seminaret og de tanker, vi efterfølgende har gjort os om det videre arbejde:
Forældreinddragelse i trivselsarbejdet som bestyrelsens indsatsområde i indeværende skoleår?
Indhold på fællesmødet?
Ny antimobbestrategi?
Handleplansskabelon for indsats ved mobning?
Hovedpunkter: Mobning ses nu mere som en kultur end en individorienteret tilgang, hvor der udpeges skyld.
Mobning skal løses i fællesskabet, ikke som en uenighed mellem mobber og offer. Det er vigtigt med samarbejdet
med forældre
Line og Lisbeth arbejder med at revidere vores antimobbestrategi. Eva kommer med et oplæg om det
forebyggende forældresamarbejde, hvor arbejdet mod mobning skal ses som en fælles opgave med fokus på
trivsel og ikke mobning.
12. Indsatsområder for bestyrelsens arbejde i kommende skoleår. Høring
På sidste møde inden sommerferien brainstormede bestyrelsen på emner, men udskød endelig beslutning til første
møde i den nye bestyrelse:
Brainstorming:
- Nye læreplaner i vuggestuen og børnehaven, samt i SFO
- Ny Central Ejendomsservicestyrelse
- Klar til læring - de 6 kompetencer. Se evt. www.klartillaering.dk samt på Syddjurs egen hjemmeside
- Dyrke det gode samarbejde mellem skolebestyrelsen og forældrene. Sættes på augustmødet. Det årlige fælles
forældrerådsmøde kunne omdøbes til dialogmøde/høringsmøde.
Trivselsarbejdet blandt forældre bliver indsatsområdet for bestyrelsens arbejde i det kommende år. Fokus skal
være på inkluderende fællesskaber og på en langvarig, kontinuerlig indsats, hvor både store og små tiltag ses
som betydningsfulde i forhold til at arbejde med en inkluderende kultur. Bestyrelsen ønsker hermed også at gøre
en indsats i forhold til at mindske antallet af elever, som føler sig ensomme i skolen.
13. Bestyrelsens deltagelse i efterårets forældremøder? Beslutning
Hvad skal temaet for bestyrelsens deltagelse i forældremøderne være i dette skoleår?
Skal der evt. udarbejdes fælles oplæg?
Forældrenes betydning for inkluderende fællesskaber som tema.
14. Fællesmøde i oktober. Beslutning.
Fastlæggelse af dato, indhold og form. Nedsættelse af udvalg.
Mødet fastlagt til 9. oktober fra 19-21
Udvalg: Camilla Mehl, Camilla Storm, Katrine Vind, Line Vindum Mikkelsen og Tove Zacher.
15. Punkter til kommende møder
Oplæg vedr. forældrenes betydning i inkluderende fællesskaber ved Eva
Fællesmøde for forældrerødder
Revidere principper
- kost

- ekskursioner og lejrskole
- sponsorater og uddeling af udefra kommende materialer.
Nationale test. Evt. oplæg fra vejledere?
De nye læreplaner og implementering af dem
16. Orientering fra:
- Ledelse: PPR
- Formand:
17. Evt.

Næste møde: Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 17-20.
Husk også:
Dialogmøde dagtilbud 6. november 16:30
Dialogmøde skole 20. november 16:30

