Bestyrelsesmøde Skals/Ulbjerg skolefællesskab den 4/10 2018

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab
Dato: 4/10 2018
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30
Sted: Ulbjerg Skole
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden
Sekretariat/referent:
Ledelsesteamet – enten
Ivan Flarup Hansen,
Jens Kristian Thomsen
Kristian Schmidt
eller Malene Holst Andersen
vil være referent

Deltagere:
Thomas Mathias Madsen, bestyrelsesformand
Bent Aas Kjær, næstformand i bestyrelsen
Sofie Melhedegaard Vasegaard
Karsten Jørgensen
Max Klitgaard Sørensen
Per Horn Petersen
Louise Maria Løgstrup Bach
Linette Pape
Lisa Holmgaard Frederiksen
Ricky Lyng, medarbejderrepræsentant – lærer
Jonna Roersen, medarbejderrepræsentant – pædagog
Maj-Britt Bjerregaard, medarbejderrepræsentant – pædagog
Kirsten Frederiksen, medarbejderrepræsentant - lærer
Fraværende: Martin Jakobsen, Steen Villekold

Dagsorden

Tid

Beskrivelse

Overskrift og klassificering- er punktet til Estimere
orientering (O), drøftelse (D), beslutning t tid til
(B) eller et arbejdspunkt (A),
punktet

Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster.

1.

Denne dagsorden er principielt godkendt en uge før mødedato.
Godkendelsen er betinget af bestyrelsens mulighed for at tilføje,
kommentere, og prioritere punkter til den midlertidige dagsorden, der
udsendes 10-14 dage før mødedato.

Godkendelse af
dagsorden (B)

19:00
(5 min)

Dog kan der under dette punkt, godkendes ændringer, og punkter til
eventuelt kan tilføjes.

BESLUTNING
Dagsorden godkendt.
Linette Pape og Lisa Holmgaard Frederiksen
elevrepræsentanter i Ulbjerg blev bud velkommen i
skolebestyrelsen af formanden. Bestyrelsen præsenterede sig
for de nye elevrepræsentanter.
2.

Meddelelser (O)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

skoleledelsen
formanden
Ulbjerg Skole
Ulbjerg SFO
Ulbjerg BH
Skals Skole
Skals SFO
Skals Klub
Eleverne Ulbjerg
Eleverne Skals

19:05
(15 min)

Thomas Madsen
● Dialogmøde (B&U), tirsdag den 30. oktober 2018
Formanden. Vi har ikke nogen meldt til Skole og Forældres
landsmøde i år. Vi er inviteret til dialogmøde, formand og
næstformand samt ledelsen deltager.
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ORIENTERING
Ledelsen. Vi er i gang med at lære hinanden at kende i ledelsen,
vi har planlagt pæd. weekend, der er lige om hjørnet. Malene og
Ivan har fælles arbejdsdage i Ulbjerg med jævne mellemrum, så
vi bliver stærke sammen.
Elevtal gennemgået, der er 319 elever på Skals Skole 112 af
117 i SFO. På Ulbjerg Skole er der 99 elever og 30 i SFO, 20 i
børnehaven.
Skals Skole er godt i gang med skoleåret, SFO vi gør en indsats
for at holde på 3. Klasserne så de ikke bliver meldt ud.
Børnehaven: Et nyt barn i børnehaven, har projekt om frugt og
grønt samt motion. Deltager i skolens emneuge. Ny koordinator
er startet 1/10 – 18, der er ansat en barselsvikar pr. 1/11 – 18.
Cykelbanen er blevet indviet, stor ros til de forældre der har givet
et stort bidrag i arbejdet med banen.
Ulbjerg Skole: Vi har haft Alle børn cykler kampagne, vi er med i
et projekt med Danmarks underholdningsorkester, været på
Elmuseet. Fokus på TOPI inden samtalerne.
Eleverne: Vi arrangerer Halloweenfest for indskolingen den 26.
oktober.
3.

Forventningsafstemni
ng i den nye
bestyrelse (A)(D)

19:20
(35 min)

For at sikre det bedst mulige samarbejde i den nye bestyrelse, er
det afgørende at vi deler vores forventninger med hinanden.
Proces
● Thomas Madsen giver et kort oplæg
● Bestyrelsen arbejder de udleverede spørgsmål i mindre
grupper
● Kort opsamling i plenum
DRØFTELSE
Det er godt med tider til de enkelte punkter på dagsordenen,
hvor f.eks. informationer inkl. økonomi tager max. 20 min.
Principper efterses og justeres, et princip ved hvert møde max.
30 min.
Der er enighed om, at udvalg er en god måde at arbejde på,
med forberedelse i stort forum, herefter udvalgsarbejde og til slut
godkendelse i stort forum. Skolefællesskabets principper skal i
udvalg.
Skolebestyrelses talte om en dagsorden, hvor vi starter med de
elevrelevante punkter evt. med sluttidspunkt, så eleverne på
forhånd ved, hvornår mødet kan slutte for deres vedkommende.
Endvidere er det skolebestyrelsens opgave, at føre tilsyn med
skolens virke og økonomi, deltage i forældremøder, arbejde med
profilering, være med til at understøtte udviklingen af
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skolefællesskabet, være bindeled mellem skole og forældre og
få fortalt den gode historie om hele skolefællesskabet.
4.

Godkendelse af
‘Forretningsorden’
(D) (B)

19:55
(15 min)

Bestyrelsen skal under dette punkt, forholde sig til hvilken
forretningsorden den ønsker at arbejde under det kommende år.
Som alternativ til den eksisterende forretningsorden, har
formanden udarbejdet et udkast til en alternativ, og mere
detaljeret, forretningsorden.
Proces
Bestyrelsen tager i første omgang stilling til, om den ønsker at
arbejde videre med:
A. Bestyrelsens nuværende forretningsorden (Bilag 1)
B. Udkast til alternativ forretningsorden (Bilag 2)
Når bestyrelsen har valgt hvilken skabelon der ønskes at tage
udgangspunkt i, kan der stilles ændringsforslag til rettelser eller
tilføjelser.
Ideelt, godkendes den “nye” forretningsorden som afslutning på
dette punkt. Alternativt renskrives den nye forretningsorden og
godkendes på det kommende møde i november.
DRØFTELSE
En god debat, med gode input til en forretningsorden. Thomas
og Per arbejder videre med forretningsordenen. Indtil en ny
forretningsorden (bilag 2) er vedtaget, er det den nuværende
(bilag 1) der er den gældende forretningsorden

5.

Godkendelse af
referat (B)

20:10
(5 min)

Skriftlig godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 28/8
2018.
BESLUTNING
Referatet fra mødet den 28/8 blev godkendt og underskrevet.

6.

Forældremøder (O)

20:15
(15 min)

Der har nu været afholdt forældremøder på alle årgange i
skolefællesskabet. Skolebestyrelsen har i den forbindelse været
repræsenteret på møderne, for at give et kort oplæg om
bestyrelsens arbejde og funktion.
Under dette punkt skal bestyrelsen kort evaluere “bestyrelsespunktet”, under forældremøderne.
●
●
●
●

Organisering
Talepapir
Tilbagemeldinger fra forældregruppe
Temaer der har fyldt
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Proces
● Thomas Madsen kommer med en indledende kommentar
● Bestyrelsesmedlemmer der har været repræsenteret ved
årets forældremøder, beretter om deres oplevelser
● Tilbagemeldinger fra personalegruppen
● Opsamling på erfaringer til næste års forældremøder

ORIENTERING
Det var et godt talepapir, et ønske om dagsordener og referater
på hjemmesiden, er blevet efterkommet.
En god snak om, hvad der skal være med i sådan et talepapir.
Hvordan italesættes f.eks. økonomien? Vi sætter også ord på
økonomien i stedet for kun tal
Et spørgsmål om elever og forældre kan komme med ønsker til
et evt. overskud. Kan to-lærer timer komme i spil på årgange
med kun en klasse.
Talepapir færdigt på 1. Møde efter ferien til debat inden
forældremøderne.
7.

Møllebakken (O)

20:30
(10 min)

Skolefællesskabet har søgt Børn & Unge forvaltningen om en
anlægsbevilling til at flytte Møllebakken ind i skolens lokaler.
Skoleleder Malene Holst Andersen, kommer med en kort status
på bevillingen, samt en skitse for den fremadrettede plan.
ORIENTERING
Malene orienterede om den nuværende status ud fra et papir
med historikken i projektet.

8.

Økonomi (O)

20:40
(20 min)

Orientering omkring skolens aktuelle økonomi og kommende
budget for 2019.
Proces
● Skoleleder Malene Holst Andersen fremlægger skolens
nøgletal
● Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål og
komme med bemærkninger
ORIENTERING
Malene fortalte om den skolefællesskabets økonomi og
baggrunden for de udsving der er. Der er et ønske om en
budgetkolonne på arket. Økonomien ser fin ud.
Møllebakkens økonomi gennemgået, det ser fint ud
Prognosetal for skolefællesskabet fremtidige elevtal blev
gennemgået med de konsekvenser det kan have.
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9.

Punkter til fremtidige
møder (O)

21:00
(5 min)

Under dette punkt er der mulighed for at fremsætte og prioriterer
punkter til fremtidige bestyrelsesmøder.
●

●

●

●
●

10.

Borger/dialoggruppe

21:05
(20 min)

Forældreinddragelse - Vores børn, Vores skole (Med
udgangspunkt i Martins tanker om forældre som
ressourcepersoner i børnehavens daglige, ugentlige,
månedlige aktiviteter. Omdrejningspunktet er
Møllebakkens børnehave, men vi bør se på alle
afdelinger af skolefællesskabet. Her kan vi finde stor
inspiration, motivation og erfaring hos Skals-SFO, hvor
Kristian og Majbritt har stor erfaring og succes med netop
denne praksis.
Kontaktforældre. Hvordan sikre vi en ordentlig og
relevant inddragelse af den øvrige forældregruppe.
Kunne man eksempelvis bruge modellen fra Skals SFO,
hvor forældrerådet inddrages og engageres efter en
særlig skabelon?
Bestyrelsens arbejde det kommende år
For at sikre, at bestyrelsen både når det arbejde der er
nødvendigt- og det arbejde der er ønsket, har formanden
forsøgt at skabe et overblik.
Overblikket består af to dele
en oversigt, indeholdende eksisterende politikker og
principper, samt deres respektive godkendelsesdatoer
et årshjul, der har til hensigt at skabe et samlet overblik
over den kendte opgaveportefølje, samt en
hensigtsmæssig placering af opgaverne

I forbindelse med byggeriet af den nye tilbygning til Skals Skole,
er næstformand Bent Aas Kjær, blevet inviteret/opfordret til at
deltage i en arbejdsgruppe omkring byens (Skals), udvikling.
Proces
● Bent Aas Kjær givet et kort oplæg omkring egne tanker i
forbindelse en eventuel deltagelse i gruppen
● Bestyrelsen forholder, ud fra Bents oplæg, til relevans,
fordele og ulemper ved at bestyrelsen er repræsenteret i
en sådan gruppe
● Der samles op, så Bent kan træffe en beslutning om
eventuel deltagelse
ORIENTERING OG DRØFTELSE
Bent orienterede kort om dette punkt. En debat om emnet, vi
opfordrer Bent til at deltage i arbejdsgruppen.
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11.

Eventuelt (O)

21:25
(5 min)

Spørgsmål til skoledagen 5/10, i forhold til hjemtransport samme
dato.

Næste møde (O)

21:30
(0 min)

Mandag 5. november 2018, kl. 19.00 – 21.30, på Skals Skole.
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