Referat for skolebestyrelsesmøde
Dato

24. oktober 2018

Klokkeslæt

17.30 - 20.00

Sted

Personalerummet, Givskud, Vejlevej 47, 7323 Give

Mødeleder

Daniel Vibjerg
Mødedeltager

Forældrerepræsentanter

Daniel Vibjerg (DAV) -Formand
Carsten Nieleboch (CAN) -Næstformand
Susan Rathleff Hauge (SGH)
Michael Gavnholt Ahrendt (MGA)
Thomas Knudsen (THK)
Tina Arico (TIA)
Jørgen Arndal Nielsen (JAN)
Elevrepræsentanter
Sif Rafn van Gilst 9.a - fraværende
Ida Rafn van Gilst 9.b – fraværende
Valdemar 8. kl.
Sofie 8. kl.
Medarbejderrepræsentanter Anne Reuther (AR)
Erik Friis Møller (EFM)
Ledelsesrepræsentanter
Preben Skov Christensen (PSC)
Helle Sønderby (HS)
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Punkter på dagsorden
Kl.
17.15
17.30

Pkt

Art

Emne
Spisning
Godkendelse af dagsorden

1.

G

2.

Godkendelse af referat fra 17.09.18
Ny specialafdeling på Elkjær
Hvad ved vi nu?

Den pædagogiske indsats i skoleåret 2018/2019
Jf. indhold på kursus 2 for nyvalgte skolebestyrelser d. 9.10

17.35

3.

G
O

17.55

4.

O

Bilag

Fagligt løft af de svageste elever
Status efter år 1 og resultatet af år 1.

1

Ansv
arlig

Referat

DAV

Godkendt

DAV
PSC

Godkendt
 Oprettes 01/08 2019
 Elevgruppe:
- ADHD
- AUTISME
 Elevkapacitet op til 40
 Elevtilgang over tid
 Skoledel og fritidsdel/SFO
 Elever fra den nordlige del af
kommunen
 Personale en del af
Firkløverskolens personalegruppe
 Bygningerne skal stå færdige til
anvendelse 01/08 2019
 Opbygning af et pædagogisk
fundament – kommunens tilbud
Historik
 Fusionen til én skole
 Det pædagogiske arbejde så ens
som muligt
 Fra ”privat” arbejde til fælles arbejde
- fra jeg til vi (teamarbejde)
 Ledelse tættere på den
pædagogiske praksis bl.a. ved
besøg i undervisningen
 Teamudviklingssamtaler

PSC

2018/2019
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19.00

5.

O

Dialogmøde BFU og skolebestyrelser d. 25.9
Carsten og Daniel deltog i dialogmødet mellem BFU og
skolebestyrelser d. 25.9.
Referat fra mødet er udsendt til alle.

CAN






Der gives en kort orientering om mødets indhold og indtryk
fra mødet.


19.10

19.30

6.

D

7. O/D

Hvor er vi nu i forståelsen af arbejdet i skolebestyrelsen
Efter nu at have gennemført de første to ordinære skolebestyrelsesmøder, kursus 1 og 2 for nye skolebestyrelser,
samt at formand og næstformand har været til det første
dialogmøde mellem BFU og skolebestyrelser er det nu tid til
at gøre status over, hvordan vi er rustet til de næste års
arbejde i skolebestyrelsen.
Desuden er bilag fra arbejdet under pkt. 7 på sidste
skolebestyrelsesmøde udsendt til alle.
I forlængelse af ovenstående ønskes en drøftelse af hvilke
emner skolebestyrelsen finder det vigtigst at bruge tid og
energi på i indeværende skoleår.
Bordet rundt
Bordet rundt i forhold til skolebestyrelsens opgaver. Emner
til dette punkt kan sendes til Daniel før mødet eller afleveres
til ham ved mødets start.
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Videre med professionelle
læringsfællesskaber bl.a. ved hjælp
af værktøjet: Taksonomi for
udviklingen af et professionelt
læringsfællesskab
Pædagogiske læringscenter (PLC)
- vejledere og ressourcepersoner
- strategiplaner
Fagligt løft og trivsel for alle elever
Der var ikke meget dialog, men
mere informationer og visioner
Mange informationer omkring, hvad
man godt kunne tænke sig, men
ingen beslutninger
Det faglige løft var steget på det
kommunale niveau
Der blev stillet spørgsmål, der blev
dog ikke givet nogle svar
Hvad skal vi?
Hvad kan?
Hvad vil vi?

Skolebestyrelsen vil blive præsenteret
for skolens nuværende principper.

DAV



Der har været Tabulexvanskeligheder i SFO, dette havde
betydning for børnenes
fritidsaktiviteter
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19.50

8.

O

20.00

LUKKET MØDE
Orientering
Status på personalesituationen
Tak for i aften

PSC

Åbent Hus den 2. december på
Givskud i forbindelse med
julemarked i hallen
- der er brug for nogle elever i 6. kl.
klasse til at vise rundt og én
repræsentant for skolebestyrelsen
Nogle elever fra 8. klasse har været
i Anlægget i Give – SSP har været
inddraget, ros til Søndermarkens
måden det er blevet taklet på
Fint 50 års arrangement på Ikær
Elevrådet har gang i 2 projekter
- mere bevægelse i timerne
- vil gerne have skoletrøjer

Alle stillinger er besatte pr. 1.11

DAV

Næste møde
Temadag for de 5 elevråd fredag d. 9. november kl. 8.15-11.15 på Søndermarken jf. invitation
Onsdag 21. november 2018 på Elkjær fra kl 17.30-20.00

Bemærkninger




Vi mangler foto af følgende CAN, MGA, THK og TIA til opslag og skoleporten. Dejligt hvis disse billeder kunne tages til dette møde.
Jf. forespørgsel på sidste møde vedr. betaling for fremsendelse af billeder fra skolens fotograf har vi undersøgt sagen og ændrer praksis fra
næste skoleår således at billeder fremover sendes samlet til skolen. Herefter uddeler vi til pågældende elever. Hermed undgår vi
forsendelsesgebyr på 35 kr.
Skolebestyrelsen er indmeldt i ”Skole og forældre”
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