Skolebestyrelsesmøde torsdag den 22. marts 2012 kl. 19
Ordstyrer: Helle
Fraværende: Stefan, Lene
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

2. Skolens 50 års jubilæum og SFHs
25 års jubilæum – orientering om
udvalgets arbejde. Øvrige tiltag.

3. Forældrestøtteforening –
fordele/ulemper

Elevråd:
Elevrådsfest den 20. april – Deltagere fra skolebestyrelsen:
Jeanette, Bent, Lis, Stefan. Festen foregår i hallen.
SFH:
Arbejder med ”før-skole-forberedelse” – 22 elever starter til 1.
maj. Der samarbejdes med børnehaven om en god
overlevering. Der bliver arbejdet med fokus på Pals, og mange
forskelligartede motoriske aktiviteter og læring og meget mere.
Forældremøde sidst i april som opstart inden førskolebørnene
starter.
Skole:
4. klasse har i dag været til aktivitetsdag på Idrætscenter Vest.
Gode arrangementer. Idrætsarrangementerne var egentlig sparet
væk, men nu har Kommunalbestyrelsen valgt at skyde penge i
den brede idræt, så arrangementerne kan fortsætte.
Britt, Lene og Torben har i dag deltaget i temadag omkring
”Mere leg, bevægelse og idræt i Holstebro Kommunes skoler
og institutioner” – en meget interessant eftermiddag.
Arbejdstilsynet har været på skolen. Arbejdsmiljøet på skolen
er i orden og skolen har fået en grøn smiley.
Skolen søger om at komme med i et forsøg om to-lærerordning
i skoleåret 12-13. Det er en landsomfattende ordning, der vil
have fokus på kommende 3. klasse eller 6. klasse.
Umiddelbart ser det ud til, at skolen har fået de elever fra Ryde,
der vil være interesseret i at skifte til Borbjerg Skole. Der
kommer en enkelt elev til maj og én elev starter til august. Der
har dog været forespørgsler på 4. og 5. klasse, men her er der
fyldt med 24 elever, hvilket betyder, at der ikke kan optages
flere fra andre skoledistrikter. Evt. forespørgsler vil blive sat på
venteliste.
Invitationen er på trapperne. På festdagen er der mulighed for
Rundvisning på Borbjerg Skole kl. 14. Kontaktpersoner på alle
årgange kontaktes – der laves en ”huske-liste” til dem. De får
tilmeldinger og penge, som afleveres på ”jubilæumskontoen”
inden 1. august.
Fordele og ulemper blev drøftet.
Skolen oplever, at mange gerne giver en hjælpende hånd, når
der er brug for det.
Der kan tages initiativer ved eksakte behov eller ønsker, som f.
eks. da elevrådet arrangerede Sponsorløb til legepladsen. På
den baggrund iværksætter Skolebestyrelsen på nuværende
tidspunkt ikke initiativer til en støtteforening.

4. Besparelser på Øvrig tid – udkast

Skolen skal i det kommende år igen spare på Øvrig tid – alt der
ikke er undervisning. Katalog til besparelser blev fremlagt.
Skoleleder bemyndiges at arbejde videre med kataloget.
5. Evaluering Årsmøde
Godt møde med fine indlæg. Desværre få deltagere, men vi
vælger at tolke det således, at man er tilfreds med
skolebestyrelsens arbejde.
6. Områdeledelse
Med udgangspunkt i at Lene og Torben på Lederseminar har
drøftet Fællesledelse og Områdeledelse drøftede
skolebestyrelsen, hvilke muligheder, der er for vores område.
I fald der skal laves om på ledelsesstrukturen, er det
skolebestyrelsens holdning, at man ønsker fælles ledelse med
skole, SFH og børnehave frem for fælles ledelse med andre
skoler.
Konkret vil skolebestyrelsen tage kontakt til bestyrelse og
ledelse for Borbjerg Børnehave for at høre om deres tanker.
Desuden henvender Torben sig til skoleforvaltningen for at
orientere denne om skolebestyrelsens synspunkter.
7. Skolepolitik – Anerkendelse – status Forståelsen af at arbejde anerkendende blev drøftet på PR – og
vil blive taget op på et efterfølgende PR møde med et oplæg.
Skolebestyrelsen arbejder med samme ved næste
skolebestyrelsesmøde.
8. Nyt fra (Orientering)
1. Intet
1. Skolebestyrelsen - bl.a. post
2. Intet
2. ”Skolebørn”
Den svenske undersøgelse om at børn fra klasser med lave
klassekvotienter klarer sig bedre i fremtiden blev kommenteret
og rost. Undersøgelsens resultat er set med skolebestyrelsens
øjne ikke overraskende.
9. Kommende møder
Principper for revurdering: Klassekasser, Lejrskoler, ”Ved brud
på ordens- og samværsregler,
Punkter omkring Skolepolitikken.
Skole med Idrætsprofil?
Oplæg i forhold til ”En anerkendende tilgang”- drøftes ved
april mødet.
10. Kværnen
Invitationen til Skolejubilæum med kommentarer sendes til
Majnummeret. Udvalget sender.
11. Evt. – bl.a. brød til næste møde
Opfordring fra skolebestyrelsesmedlem til samarbejde med
Skave og Sevel, så vi arbejder sammen i de små skoler i den
østlige ende af kommunen.
Lis har brød med ved næste møde.
Venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

