Referat af skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab
Dato: 24/8 2020
Tidspunkt: kl. 18.30 – 22.00
Sted: Ulbjerg Skole
Mødeleder:
Bent Kjær
Sekretariat/referent:
Ledelsesteamet – enten
Malene Holst Andersen
Ivan Flarup Hansen,
Thomas Mathias Madsen

Deltagere:
Bent Aas Kjær
Steen Villekold
Jane Hanneberg Bay Jensen
Pernille Mikkelsen
Esben Viborg
Max Klitgaard Sørensen
Per Horn Petersen
Karsten Jørgensen
Martin Jacobsen
Ricky Lyng, medarbejderrepræsentant – lærer
Martin Stisen, medarbejderrepræsentant – pædagog
Kirsten Frederiksen, medarbejderrepræsentant - lærer
Maj-Britt Bjerregaard, medarbejderrepræsentant – pædagog
Frederik Halkjær Jørgensen – elevrepræsentant Ulbjerg
Anna Katrine Strømgaard Sørensen – elevrepræsentant Ulbjerg
Rebeca Moek - elevrepræsentant Skals
Mille Marie Kjeldgaard - elevrepræsentant Skals (Afbud, men sender suppleant: Niels Bertil Olesen)

Dagsorden
Overskrift og klassificering- er punktet
til orientering (O), drøftelse (D), beslutning (B) eller et arbejdspunkt (A),
Godkendelse
1
af dagsorden
(B)
.
Godkendelse
2
af referat (B)
.

Tid
Estimeret tid
til
punktet
19:00
5 min
19:05
5 min

3)

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

19.10
5 min

4)

Konstituering
3
(D+B)
.

19:15
20 min

1)
2)

5)

Godkende
4
forretningsorden
(D+B)
.

19:35
10 min

6)

Godkende
5
mødekalender (B)
.

19:45
10 min

7)

Godkende
6
årshjul (D+B)
.

19:55
15 min

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

Dagsorden godkendt
Referatet sendes rundt og underskrives.
Referatet fra 22/6 2020 godkendt og underskrevet.
Bent bød velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer, Eleverne fra Ulbjerg og Skals samt nye
forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.
Baggrund:
Efter bestyrelsesvalget skal skolebestyrelsen konstituere sig med ny formand og næstformand.
Mål:
Ledelsen skal vælges.
Proces:
Forslag til kandidater modtages. Er der mere end en kandidat til de to poster, overgår vi til
hemmelig skriftlig afstemning.
Beslutning
Bestyrelsen har konstitueret sig med Bent Aas Kjær som formand og Max Klitgaard Sørensen som næstformand.
Skolebestyrelsens nye organisering opdateres på hjemmesiden.
Bilag (Forretningsorden)
Drøftelse
Forslag om at formand og næstformand skal være fra hvert sit skoledistrikt skal bortfalde.
Forslaget behandles på næste bestyrelsesmøde.
Formanden mindede om tavshedspligten i bestyrelsesarbejdet.
Bilag (Mødekalender)
En præcisering af den 24. november2020, det er en tirsdag og den 28. april 2021 flyttes til
den 26. april 2021
Bilag (Årshjul)
Baggrund:
Dette er opstået ud fra et ønske om, at have overblik over de principper, politikker og strategier, som skal behandles af bestyrelsen.
Mål:
Finde en god balance, der sikrer, at alle principper, politikker og strategier bliver behandlet,
og at der er tilstrækkelig mødetid til rådighed.

8)

Forældremøder: datoer, revidere talepapir samt fordele
møderne mellem os. (D+B)

20.10
30 min

9)

Skals-Ulbjerg NYT

20.40
10 min

10) Fremtidens folkeskole (D+B)

20.50
15 min

11) Revidere 5 politikker/principper

21.05
20 min

Proces:
Evt. spørgsmål besvares.
Forslag til ændringer modtages.
Beslutning
Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet godkendt.
Bilag (Forældremøder + Talepapir)
Mål:
Talepapiret skal revideres og godkendes. Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer til at
møde op på forældremøderne.
Proces:
Talepapiret gennemgås af Malene Holst, spørgsmål besvares og ændringsforslag drøftes –
talepapiret godkendes.
Datoerne for møderne gennemgås og medlemmer melder sig.
Drøftelse
Formanden redegjorde for talepapiret som huskeliste for bestyrelsesmedlemmer. En opdatering på byggeprocessen i Skals.
Evaluering af trivselsforældreordningen. På Ulbjerg Skole har der ikke været et trivselsforældreråd på et planethold i indskolingen.
Et forslag om at der fortælles, hvor retningslinjer og principper kan findes.
En præcisering af, hvordan skolens økonomi hænger sammen, med budget og uforbrugte
midler.
Sundhed og bæredygtighed er det nye indsatsområde, et afsnit om Corona skal i talepapiret
Malene laver et udkast til talepapir.
Forældremøde i 1 B er flyttet til den 16/9
Beslutning,
Forældrene blev fordelt - bilag udsendt af Malene.
Mål:
Vi har vores første udgivelse klar af Skals-Ulbjerg NYT. Vi har fundet en paragraf, som gør,
at vi kan fortælle om skolens liv uden at hente samtykkeerklæringer. Det vil vi gerne have
bestyrelsens mening om og evt. grønt lys til at udgive i august.
Drøftelse
Thomas orienterede om lovgivningen om GDPR. Vi må gerne uden samtykke, vise hvad vi
laver i vores hverdag.
Malene orienterede om baggrunden for Skals-Ulbjerg NYT.
Forskellige situationer om optagelse af f.eks. film, hvor elever danser mv. blev vendt.
Der skal følge en god forklaring med til forældrene, hvorfor vi sender bladet ud. Et forslag
om en arbejdsgruppe
Vi spørger forældrene om tilladelse til brug af billeder, hvor der smatidig gøres opmærksom
på, hvad vi har lov til uden først at indhente tilladelse.
Ledelsen formulerer en tilladelse til offentliggørelse på Aula og adviserer om det på opslagstavlen et par dage inden.
Baggrund:
Processen for fremtidens folkeskole er som bekendt blevet ændret pga. Corona. Det indebærer, at høringsperioden i forhold til fastlæggelse af principper nu har sidste frist den 29.
september 2020. For de skoler der allerede har indsendt høringsmateriale, vil dette, med
mindre vi hører andet, fortsat indgå i den videre proces. Hvis man i stedet ønsker at indgive
et nyt eller revideret høringssvar, skal det fremgå tydeligt, at det allerede indsendte svar
skal kasseres til fordel for det nye.
Der er også fastsat tidspunkt for afholdelse af de stormøder, der blev aflyst i foråret. Mødet
med bestyrelserne afholdes i Viborg Lounge den 10. september 2020 kl. 18:30-20:00. Tilmelding for bestyrelser skal ske til Charlotte Abrahams (ca7@viborg.dk) senest 3. september. Øvrige interesserede kan tilmelde sig anden del på hjemmesiden.
Link til hjemmesiden:
https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/Fremtidens-Skole/Givdin-mening-til-kende-om-Fremtidens-Skole
Mål:
Bestyrelsen skal beslutte, om vi skal skrive et nyt høringssvar (se bilag), og hvem der skal
deltage på mødet om Fremtidens Skole den 10. september.
Proces:
Ordet er frit – mødeleder samler op.
Drøftelse
Malene orienterede om muligheden om at indsende et nyt høringssvar, da tidsplanen for
strukturdebatten har ændret sig. Evt. ændringer eller tilføjelser mailes til formanden.
Bent, Malene og evt. et medlem mere deltager i mødet den 10. sept.
5 Bilag:
Trivselsforældre
Antimobbestrategi
Trafikpolitik
Ordensregler
Skole/hjem-samarbejde (SFO, Børnehave)

Baggrund:
Dette er step 1 i vores årshjul.
Mål:
Politikkerne/principperne skal revideres.
Proces:
Bilagene gennemgås og spørgsmål besvares. Eventuelle ændringsforslag modtages helst inden mødet, men vil også blive modtaget og behandlet på mødet.

12) Forventningsafstemning –
hvordan ønsker vi bestyrelsesarbejdet skal foregå?

13) Meddelelser
1
(O)
1
skoleledelsen
.
formanden
Ulbjerg Skole
Ulbjerg SFO
Ulbjerg BH
Skals Skole
Skals SFO
Skals Klub

21.25
20 min

21:45
10 min

Trivselsforældre
En drøftelse af, hvorvidt et det skal være et SKAL eller af LYST, at forældre melder sig som
trivselsforældre.
Ordlyden i det nuværende princip fastholdes, men det er vigtigt for skolebestyrelsen, at der
er trivselsforældre i alle klasser samt at valget af trivselsforældre sker tidligt på forældremøderne.
Antimobbestrategi
Godkendes i sin nuværende form, dog med en bemærkning om links.
Trafikpolitik
Forslag til revidering af trafikpolitikken i Ulbjerg, fjernelse af forslag der er udført eller ikke
kan lade sig gøre – ledelsen og Jane laver en tilrettet udgave at trafikpolitikken til godkendelse på næste møde.
Ordensregler
Godkendes i sin nuværende form.
Skole/hjem samarbejde (SFO, børnehave)
Godkendes i sin nuværende form.
Baggrund:
Når en nyvalgt bestyrelse er tiltrådt, er der basis for forventningsafstemning.
Mål:
Opnå konsensus om bestyrelsens videre arbejde.
Proces:
Hvordan arbejder vi i udvalg?
Hvordan overholder vi tiden?
Forplejning? Før, under eller efter mødet?
Hvordan håndterer vi personsager/forældrehenvendelser?
Hvordan spiller vi hinanden gode?
Orientering og drøftelse
Forældrehenvendelser skal gå til skolens ledelse, der kan rådgive sig med et par pestyrelsesmedlemmer.
God idé med forplejning inden mødets start.
Forventning om, at udsendte bilag er læst inden mødet, så vi er bedst muligt klædt på til
opgaven.
Skoleledelsen: Malene orienterede om børnetal på Skals Skole med indmeldelser og udmeldelser hen over ferien – pt. 337 i elever i Skals og 71 i Ulbjerg, og personalesituation i Skals,
hvor et par nye lærere er ansat. Anders Clausen er ansat den 1. august og Sebastian Ravn er
ansat i et orlovsvikariat.
Ivan orienterede om skoleårets start i Ulbjerg samt om reklamefilm om Ulbjerg og omegn.
Thomas præsenterede Martin som nyt bestyrelsesmedlem fra Møllebakken og SFO. Martin
fortalte fra hverdagen i Ulbjerg SFO. Aktivitetsplan for SFO sendes til Bent. Møllebakken er
kommet godt fra start, skal i gang med de styrkede pædagogiske læreplaner, der skal afleveres i november. Ture ud af huset til teater og naturskole.
Kirsten orienterede fra Skals Skole – det går godt, stille og roligt,.En lærer fra mellemtrinnet
har fået en anerkendelse fra VIA på baggrund af en forældrehenvendelse.
Skals SFO – Majbritt orienterede om antal indmeldte i SFO, der er flere børn i SFO igen end
før ferien, månedsplan kører. Svømning starter i september. Klubben er ca. 50 indmeldte,
det er rigtig godt – 2 personaler - løber rigtig stærkt men det går fint.
Elevrådet i Skals har forespørgsel om at gå til købmanden, der hastebehandles i dag samt et
punkt om valgfag til næste møde. Fortalte om opstart med Coronaregler, hvor håndvask fylder en del.
Elevrådet i Ulbjerg er konstitueret og har næste møde mandag den 7/9.
Elevrådets ansøgning om tilladelse til at gå til købmanden er behandlet. Tilladelse givet.

14) Eventuelt
1
(O)
2
.
15) Næste møde (O)
16) Noter (O)

21:55
5 min

Max orienterede om henvendelse fra forældre vedr. skolevej der ikke er trafikfarlig. Skolebestyrelsen v/Max tager kontakt til forældrene og får lavet et udkast, som bestyrelsen får til
gennemsyn inden detsendes til kommunen.
24. september 2020 på Skals Skole kl. 19.00-21.30 Spisning fra kl. 18.30

