Bestyrelsesmøde Skals/Ulbjerg skolefællesskab den 28/8 2018

Referat af Skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg Skolefællesskab
Dato: 28/8 2018
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30
Sted: Skals skole
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden
Sekretariat/referent:
Ledelsesteamet – enten
Ivan Flarup Hansen,
Jens Kristian Thomsen
Kristian Schmidt
Malene Holst Andersen
Referent: Malene Holst Andersen

Deltagere:
Thomas Mathias Madsen, bestyrelsesformand
Bent Aas Kjær, næstformand i bestyrelsen
Steen Villekold
Martin Jacobsen
Sofie Melhedegaard Vasegaard
Karsten Jørgensen
Ricky Lyng, medarbejderrepræsentant – lærer
Jonna Roersen, medarbejderrepræsentant – pædagogmedhjælper
Maj-Britt Bjerregaard, medarbejderrepræsentant – pædagog
Kirsten Frederiksen, medarbejderrepræsentant - lærer

Fraværende:
Max Klitgaard Sørensen
Per Horn Petersen
Dagsorden

Beskrivelse

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

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

1.

Godkendelse af
dagsorden (B)

Godkendt

2.

Dialogmøde med
B&U-Udvalget

Tema 1: Fællesskabet i Børn & Unge
Drøftelse af den pædagogiske praksis på skolerne set i forhold til de
fælleskommunale fokusområder og ”Udfordringer til alle og uddannelse for
flere”.
1. Overgange mellem:

●

Dagtilbud og skole
I Ulbjerg er der et tæt samarbejde mellem skole og
børnehave. En ugentlig fællessamling med alle børn og
voksne i Ulbjerg, mange events i løbet af året; motionsløb,
fastelavn, udflugter mm. foretages sammen og de nye
skolebørn flytter på skolen i ugerne før sommerferien.
Spontane fællesskaber opstår i løbet af året pga. Den korte
fysiske afstand ml. Skole og børnehave. Der er derved skabt
rigtig gode relationer ml. Børnehavebørn og skolebørn før
skolestart.
I Skals har man et velfungerende årshjul, skabt af
børnehavernes og skolernes pædagogiske personale og
ledelser. Forældremøder, arbejdsmøder, Store Byttedag,
Øveskole og TOPI-samtaler med ledelse gør, at overgangen
bliver ordentlig og professionel. Personalet i Skals SFO
arbejder på at få skabt gode relationer til små søskende og
forældre meget tidligt, lang tid før skolestart. Det er en af
grundende til at næsten alle børn i Skals går i SFO og
mange børn fortsætter i Klub.

●

Skole og ungdomsuddannelse
Skals Skole vil i kommende år have mere fokus på trivsel og
læring i overbygningen og have som mål at have så få som
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muligt, der bliver erklæret ”Ikke uddannelsesparate”. Skolens
nye pædagogiske leder, har fra sit forrige job erfaringer fra
Læringslokomotivet (projekt i Ungdomsskoleregi, hvor man
laver turboforløb og bryder negative læringssbaner), som kan
være en vigtig muskel ind i udviklingsarbejdet.
B&U-medlem anbefaler et samarbejde med Møldrup Skole,
som er i gang med det samme udviklingsprojekt.

●

2.

3.

4.

6.klasse og 7. Klasse (Ulbjerg til Skals)
Her har skolefællesskabet oplevet en stor forbedring inden
for det sidste år. Systematiske årshjul på alle årgange, hvor
børnene fra begge skoler mødes gentagende gange i hvert
skoleår gør at børnene kender hinanden rigtigt godt.
Forældremøde på Skals Skole i januar, hvor
udskolingslærerne promoverer udskolingen for Ulbjergforældre har bl.a. gjort, at tæt på alle vælger at begynde i
7.kl. på Skals Skole.

Trivsel og læring for alle
Indsatsområdet omkring inklusion, trivsel, klasseledelse og
aktionslæring har udartet sig i, at mange af Skolefællesskabets
pædagoger og lærere har deltaget i samme forløb om netop
ovenstående under inklusionskonsulent, Helle Søgårds, varetægt. Det
har resulteret i, at vi står meget stærkere og professionelt overfor
skolernes store lærings- og inklusionsopgaver.
Videreudvikling af det pædagogiske læringscenter – herunder
arbejdet med åben skole
Skolefællesskabets fælles PLC er i gang med sine 12 vejledere, som
med god tid i ryggen gør en forskel. Det pædagogiske personale har
mærket, at det har været en styrke ind i at højne kvaliteten i
læringsrummet.
Åben Skole, KLC og transportpuljen har været en kæmpe succes i
skolefællesskabet. Aldrig før har så mange været ude af huset og
fundet læring udenfor skolernes fysiske rammer.
Professionelle lærende fællesskaber
Skolefællesskabet har prioriteret at sende hele teams afsted på
uddannelse. Det gør at vi får et fælles sprog og en fælles ramme, at
lave fælles pædagogiske indsatser i. Fx. har forvaltningens
inklusionskonsulent arbejdet med alle teams i Skals omkring
klasseledelse og aktionslæring. Alle musiklærere i Skolefællesskabet
er på forvaltningens store musikkursus og næsten alle PLC-vejledere
har deltaget i det samme store vejledningskursus.

Data: Skolechefen bemærker, at Skolefællesskabets data om
afgangskarakterer og unge mennesker, der går i gang med en
ungdomsuddannelse er i fremgang og ser gode ud.
Formanden for B&U-udvalget spørger til et opmærksomhedskrævende tal
(53,8%) omkring indskrevne børn i Ulbjerg. Afdelingsleder i Ulbjerg svarer, at
der er fejl i data; alle undtagen 1 elev er indskrevet i Ulbjerg og den ene elev er
indskrevet i Skals.
Vikarordning: B&U-formanden spørger til skolernes vikardækning. Ulbjerg
Skole dækker det meste fravær på morgenmøder med internt personale. Skals
Skole har et eksternt vikarkorps, kombineret med et internt, som dækker
vikartimerne. Skolefællesskabet har stor bevidsthed omkring, at kvaliteten daler
hver gang der er fravær. Der er en særlig opmærksomhed på ikke selv at
komme til at producere for meget kendt fravær.
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3.

Godkendelse af
referat (B)

4.

Meddelelser (O)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

Godkendt
•
•

•
•

5.

Fordeling af
forældremøder (B)

Skolebestyrelsen modtager en ansøgning fra
9.klasserne, som ønsker at ”gå i byen” i frikvartererne.
Skolebestyrelsen godkender ansøgningen ved i et
skriftligt svar, at lave en prøveperiode indtil efterårsferien,
hvor eleverne viser at de har styr på sundhed, adfærd og
færdselsregler. Ledelse og personale evaluerer sammen
med elevrådet og videreformidler til bestyrelsen.
Skoler, SFO’er og børnehaver er kommet godt fra start
med nye spændende projekter undervejs.
Ulbjerg Skole har desværre fået frataget EU-projekt om
Udeskole pga. for mange ansøgere. Det begræder
Ulbjerg Skole, men forsøger at holde fast i noget af
projektets indhold.
Ulbjerg:
Saturn, 11. september 17-19 Karsten
Jupiter, 20. september 18.30-20.30 Per/Thomas
Merkur (afventer dato)
Mars (afventer dato)
Skals:
0. kl. + 1. kl. 17. september kl. 17-20 Steen
2. kl. + 3. kl. 11. september kl. 17-20 Steen
4. kl. 24. september kl. 17-19 Bent
5. kl. 25. september kl. 17-19 Sofie NB: Ændring
6. kl. 18. september kl. 17-19 Sofie
7. kl. 27. september kl. 17-19 Karsten
8. kl. 17. september kl. 18-20 Steen
9. kl. 13. september kl. 18-20 Thomas

6.

Talepapir til
forældremøder (D)

Se bilag

7.

Fremtidens
skolefællesskab
(D)(A)

Hele skolefællesskabet er i gang med at arbejde med retning og
kommunikation, og måske en decideret profil. Her fra start er vi
interesserede i at samle input fra alle hjørner og lade disse data
være bærende i de kommende processer. Det er vigtigt at alle
kan nikke genkendende til diverse handlinger ud i fremtiden.
Skolebestyrelsen producerer på mødet en række input, som
kommer med i den videre proces. Bestyrelsen vil blive inddraget
jævnligt og passende i det kommende forløb.

Retning, profil og
kommunikation
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8.

Punkter til fremtidige
møder (O)

Under dette punkt fremsætter og prioriterer bestyrelsen punkter
til fremtidige bestyrelsesmøder.
Punkter der for nuværende er tiltænkt næste møde (Torsdag 4.
oktober 2018)
● Forventningsafstemning i den nye bestyrelse
● Bestyrelsens arbejde det kommende år - Vigtige temaer,
eftersyn og tilsyn af principper og politikker mm.
● Virker vores antimobbepolitik i praksis?
● Økonomi
Punkt til et senere møde
• Forældreinddragelse i Skolefællesskabets forskellige
afdelinger.

9.

Godkendelse af
mødekalender (B)

10.

Eventuelt (O)
Næste møde (O)

Godkendt med en enkelt ændring: december-mødet
begynder allerede kl. 18.00.

Torsdag 4. oktober 2018, kl. 19.00 – 21.30, i personalerummet
på Ulbjerg SDI.
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