Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

18. april 2017
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann
Lone Førgaard, Hanne Jørgensen, Jesper Dam Larsen, Elsebeth G. Jensen

Dagsorden:
1. Siden sidst (ca. 15 min)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
 Førskolegruppen
 Ledelsesstruktur og ledelsessituationen p.t.
Referat
Pernille orienterede om den nye førskolegruppe, der startede i skole den 3. april. Der er 41
tilmeldte børn – 29 drenge og 12 piger!
Gruppen holder til i SFO’en hele dagen. Det er vores oplevelse, at de allerede er ved at
falde til i de nye omgivelser.
Ledelsen har lavet en plan for, hvordan opgaverne kan løses fremadrettet med 4 ledere.
Det er væsentligt, at det er tydeligt for elever, forældre og medarbejdere, hvem man skal
gå til.
Fremadrettet vil lederne dele afdelingerne imellem sig på nedenstående vis:
SFO og 0.-2. klasse – Pernille
3.-6. klasse – Christina
Specialklasserne – Marianne
Udskolingen – Hans Henrik.
Lederne vil i dagligdagen arbejde tæt sammen om opgaveløsningen. Endvidere vil der – i
stedet for at ansætte en leder mere - blive arbejdet med at en række medarbejdere gøres
til koordinatorer for forskellige områder/opgaver.
2. Meddelelser (ca. 10 min)
 Formand
 Elever
 Andre
Referat
Formanden meddeler, at skolebestyrelsen skal invitere til et årligt møde for alle forældre,
hvor der bl.a. skal fremlægges en årsberetning.
Mødet aftales afholdt den 7. juni kl. 17-18. På næste bestyrelsesmøde aftales nærmere
vedr. indhold og dagsorden.
Formanden har deltaget i et inspirerende videns- og erfaringsseminar afholdt af Skole- og
Forældre.
Eleverne vil på førstkommende elevrådsmøde arbejde med elevernes ønsker ideer og
ønsker til indretning af skolens udearealer.
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3. Trivselsundersøgelse 2016 – prioritering af indsats (ca. 30 min)
På sidste møde arbejdede skolebestyrelsen med trivselsmålingen 2016. Følgende
fokusområder blev udpeget:
Yderligere undersøgelse:
 I indskolingen er det svært at vurdere børnenes svar på spørgsmålene omkring
faglig trivsel. Kunne man undersøge nærmere, hvad eleverne oplever sig gode
til/hvordan de oplever, at de klarer de opgaver, de bliver stillet?
 Eleverne på hele skolen oplever, at toiletterne er beskidte. Kan vi undersøge,
hvordan rengøringspersonalet oplever det, og hvad de tænker, der kunne gøres for
at forbedre rengøringsstandarden?
 Udearealerne opleves ikke som interessante. Kan vi inddrage elevrådene i arbejdet
med at beskrive, hvad der skal til for at gøre dem mere spændende?
Fokus på:
 Det er – med udgangspunkt i trivselsundersøgelserne – godt, at vi arbejde med at
formulere en antimobbestrategi og dertil hørende trivselstiltag.
 Uro i undervisningen – hvilke rammer for undervisningen skaber mere ro og
koncentration i undervisningssituationerne? Klasserumsledelse.
 Feedback på præstationer – hvordan kan vi give eleverne en bedre forståelse af,
hvad de kan – bedre selvtillid og selvværd.
 Det er vigtigt fortsat at have fokus på, hvad der motiverer eleverne.
o Hvordan kan vi skabe mening for den enkelte?
o Hvordan kan eleverne bliver mere inddraget og medbestemmende?
Hans Henrik og Pernille fremlægger ledelsens oplæg til en prioritering af indsatserne.
Oplægget drøftes.
Referat
Skolens ledelse har valgt at arbejde med følgende:
 Pernille arbejder sammen med indskolingen omkring en nærmere undersøgelse af,
hvordan børnene oplever den faglige trivsel.
 Der udarbejdes en undersøgelse af rengøringsstandarden på toiletterne – hvordan
ser det rent faktisk ud? Rengøringspersonalet inddrages.
 Elevrådet arbejder med visioner og tanker om skolens udearealer.
Skolebestyrelsen arbejder videre med arbejdet med antimobbestrategien.
I forbindelse med teamenes arbejde i det kommende skoleår, vil motivation, feedback og
uro i undervisningen bl.a. foregå ved:
 Alle medarbejdere får kendskab til den nyeste viden omkring klasserumsledelse og
det at skabe ro.
 Der afholdes for hver klasse-/årgang 5 klasse-/årgangskonferencer med deltagelse
af ledelsen. Konferencerne sætter med udgangspunkt i forskellige test og resultater
fokus på feedback til elever og forældre og på motivation.
 Der arbejdes videre med UCN-aktionsforskningsprojektet omkring piger og drenges
motivation.
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Skolebestyrelsen anerkender ovenstående plan for det kommende års arbejde med de
fokusområder, der blev valgt ud fra trivselsmålingerne.

4. Det nye skoleår (ca. 50 min)
Bestyrelsen orienteres om og drøfter følgende elementer i forhold til det kommende
skoleår:




Timefordelingsplanen fremlægges af Pernille til drøftelse
Hans Henrik fremlægger forslag til ændringer i udskolingsmodellen. Forslaget
drøftes.
Pernille fremlægger tanker vedr. den kommende børnehaveklasse til drøftelse.

Bilag:

Timefordelingsplanen 2017-18

Referat
 Fordelingen af timer og fag blev godkendt.
Bestyrelsen drøfter på et kommende bestyrelsesmøde, om der er
temaer/fokusområder bestyrelsen gerne så, at der blev arbejdet med i f.eks. den
understøttende undervisning.


På baggrund af ønsker og input fra elever og forældre på nuværende 6. årgang
(alle 4 skoler) har Hans Henrik sammen med 9.klasseteamet udarbejdet forslag til
en justering og finpudsning af den nuværende udskolingsmodel. Bestyrelsen fandt
at forslaget var et godt svar på de udfordringer skole, elever og forældre har oplevet
i den nuværende form.
Bestyrelsen påpegede vigtigheden af, at de valg eleverne skal foretager bliver taget
på et så oplyst og velbeskrevet grundlag som muligt. Indhold og temaer i toningerne
skal være godt beskrevet.
Bestyrelsen fandt det væsentligt, at udskolingsmodellen i sin grundform kan
genkendes fra år til år, hvilket også er tilfældet med det nye forslag.
Det er endvidere væsentligt, at der er tydelige kriterier for, hvordan de nye klasser
dannes.
Der arbejdes videre med forslaget, der bliver fremlagt for de kommende elever og
forældre i begyndelsen af juni.



Der arbejdes videre med de foreløbige tanker omkring børnehaveklasserne, som
blev fremlagt på mødet.

5. Økonomi
Det endelige regnskab fremlægges.
Budgetopfølgning pr. 31/3 2017.
Bilag:
Budgetopfølgning pr. 31/3 – skole og sfo.
Regnskabsrapport 2016
Referat
Budgetopfølgning og regnskabsrapport blev fremlagt
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6. Kommende aktiviteter


09.05.17

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 9/5
Afdelingsleder Christina Hoe Larsen
 Fremlæggelse af forslag til en 2-årig
opfølgningsplan for skb.
 Orientering om AKT-tilbuddet og
behandling af ansøgning om
konvertering af understøttende
undervisning til 2 lærerordning.
 Budgetopfølgning.

Bestyrelsesmøde og middag 13/6
Alle ledere.
 Oplæg vedr. arbejdet med
”Antimobbestrategien”.
 Årsberetning.
 Budgetopfølgning.

7. Evt.
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