Bestyrelsesmøde
30. september 2019 kl. 17-20 i personalerummet
Deltagere:
Elever: Emma Hougaard Jepsen (næstformand elevråd), Aya Thomsen (formand elevråd)
Forældre: Ane Søndergaard, Maria Camilla Storm, Camilla Mehl, Katrine Vind, Rasmus Hansen, Thøger Terp (næstformand), Line
Vindum Mikkelsen, Anne Cathrine Viuff (formand), Tove Zacher, Florence Marie Bedoin (suppleant)
Medarbejdere: Karin Nygaard Jensen, Eva Steensen, Søren Langbjerg
Ledelse: Claus Ravnsbæk, Lisbeth Munksgaard
Fraværende: Camilla Mehl, Thøger Terp, Anne Cathrine Viuff indtil kl 18.
Dagsorden
1.

Godkendelse af referat.

2.

Elevernes kvarter
Det nye elevråd har konstitueret sig. Der var kampvalg til formandsposten blandt alle medlemmer.
Elevrådet har besøgt alle klasser og hørt om forslag til motionsdag og andre ting.
Elevrådet har forslag om en overnatning for hele skolen, flere temauger, tyggegummi i timerne. Elevrådet vil fortsat have
deres faste arrangementer, f.eks. talentshow m.m.. men har også ideer til nye arrangementer som f.eks. basket turnering,
en klimadag, lave ny maskot til skolen, flere elevfremførelser fra scenen.
Elevrådet ønsker en tryg og venlig skole

3.

Opfølgning fra tidligere møder. Høring.
- herunder indretning i børnehuset
Vi har kigget på det forslag om besøg af ekstern konsulent. Vi har pt. ikke midler til udgiften. Ejendomsservice har ansvaret
for belysning og ændringer skal aftales med dem. Personaler arbejder løbende med indretningen i forbindelse med
læreplansarbejdet.

4.

Årsberetning. Bilag 1. Beslutning
Formandens udkast til årsberetning vedhæftet.
Udsat.

5.

Budget 2020. Bilag udsendes 27. september. Orientering
Budgetkataloget 2020 med direktionens oplæg til et budget i balance offentliggøres for MED, bestyrelser og andre
høringsparter 27. september. Høringssvar skal indsendes hurtigst muligt og senest inden 9. oktober, hvor byrådet har 1.
behandling af budgettet.
Mindre, øremærkede puljer har ikke den store værdi, de giver mere mening hvis de bliver lagt ind i elevtildelingen.
Ting vi finder kritisabelt: Besparelse på PPR-medarbejder, pris for en Pindstrups plads, justering af IT-pakken, klub ind
under SFO, nedlæggelse af specialpædagogiske team, generel besparelse på dagtilbud
Thorsager Skole er en veldrevet og attraktiv skole, det viser alle evalueringer og rapporter. Det vil være et hårdt slag for
børn, forældre, medarbejdere og lokalsamfund at lukke den.
Forældremøder og antimobbestrategi. Høring
Tilbagemelding fra afholdte forældremøder. Hvilke erfaringer har vi gjort os, og hvad skal vi evt. tage med i det videre
arbejde?
Erfaringer fra 1. kl. var gode, de spillede ”hvor er ansvaret”, som virkede som et godt dialogspil. Erfaringer fra 0. kl. var
også gode, materialet var godt, en ½ time var tilpas. Det afstedkom nogle gode snakke. I 6. kl. oplevedes det, at
forældrene rykkede sig meget på snakken om vigtigheden af forældrefællesskab.
Det kan være en udfordring at være ordstyrer, når man også er forældre. Måske kan lærerne/pædagogerne være ordstyrer.
Der skal evalueres med lærer og pædagoger, hvordan deres oplevelse af bestyrelsens punkt har været.

6.

Fælles forældremøde. Beslutning.
Status på planlægning
Mødet udsætte. Se næste punkt.

7.

Samskabelses-projekt forældresamarbejde. Høring og beslutning
Hvordan ønsker bestyrelsen at arbejde med forældresamarbejdet i Thorsager Skole og Børnehus? F.eks. fælles
værdigrundlag, fagprofessionelle og forældres gensidige forventninger, kommunikationsprincipper m.m.?
Bestyrelsen ønsker at sætte kommunikation på dagsordenen. Komplekst og rækker vidt omkring. Vi arbejder videre på
næste møde. Bestyrelsen vil gerne involvere forældrene, og det er derfor besluttet af udsætte det fælles forældremøde, så
det vil kunne forberedes bedre.

8.

Trivselsmåling 2019. Bilag 2+3. Orientering og beslutning.
Lærere og skolepædagoger har drøftet trivselsmålingerne og sammen fundet de områder, som de vil undersøge
nærmere/arbejde videre med i de enkelte klasser. Ledelsen afholder møde med alle klasseteams om trivsel og
forældresamarbejde i løbet af efteråret.
Hvad bliver bestyrelsen optagede af? Hvad glæder og hvad undrer?
Udsat

9.

Punkter til kommende møder
Kommunikations principper evalueres efter opstart af Aula
Styrkede læreplaner i børnehaven
Forældremøder og antimobbestrategi, opsamling på de sidste møder
Kommunikation

10. Orientering fra:
- Ledelse:
- Formand:
11. Evt.
Næste møde: Tirsdag d. 29. oktober 2019
Husk også:
Dialogmøde skole: 5. november 16:30-18:30
Dialogmøde dagtilbud: 3. december 16:30-18:30 OBS ny dato

