Dagsorden til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab
Dato: 16/8 2021
Tidspunkt: kl. 18.00-22.00
Sted: Skals Skole
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden
Sekretariat/referent:
Ledelsesteamet – enten
Ivan Flarup Hansen,
Thomas Mathias Madsen, Dennis Villadsen eller Malene Holst
Andersen vil være referent

Deltagere:
Bent Aas Kjær, bestyrelsesformand
Max Klitgaard Sørensen, næstformand
Karsten Jørgensen, forældrerepræsentant Ulbjerg
Per Horn Petersen, forældrerepræsentant Ulbjerg
Martin Jacobsen, forældrerepræsentant Ulbjerg
Steen Villekold, forældrerepræsentant Skals
Jane Henneberg Bay Jensen, forældrerepræsentant Skals
Esben Viborg, forældrerepræsentant Skals
Karen Peelen Arkestejn, medarbejderrepræsentant – lærer
Martin Stisen, medarbejderrepræsentant – pædagog
Kirsten Frederiksen, medarbejderrepræsentant - lærer
Maj-Britt Bjerregaard, medarbejderrepræsentant – pædagog
4 elevrepræsentanter (vælges i august og deltager først i september)
Malene Holst Andersen – Skoleleder
Dennis Bøjesen Villadsen – Pædagogisk leder
Ivan Flarup Hansen – Pædagogisk afdelingsleder
Thomas Mathias Madsen – Pædagogfaglig leder

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

Godkendelse af
dagsorden (B)

2.

Godkendelse af referat (B)
Meddelelser (O)
- skoleledelsen
- formanden
- Ulbjerg Skole
- Ulbjerg SFO
- Ulbjerg BH
- Skals Skole
- Skals SFO
- Skals Klub
- ELEVRÅDET

3.

Fraværende: Martin Jacobsen, Jane Henneberg Bay Jensen.
Pernille Mikkelsen, orlov
Tid
Beskrivelse
EstiHvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster.
meret
tid til
punktet
18:00
Godkendelse af denne dagsorden.
5 min
Denne dagsorden er principielt godkendt, ved udsendelse af
den endelige dagsorden senest 4 dage før mødedato.
18:05
Godkendt.
5 min
18.10
Formanden:
10 min Lovpligtig årsberetning: den planlagte video med bestyrelsens
årsberetning blev som bekendt udskudt. Det lykkedes mig
ikke at få samlet alle indlæg fra forældrerepræsentanterne
ind inden sommerferien, så derfor tillader jeg mig at foreslå
en ny deadline: september mødet d. 14.9. Andre forslag til
beretningens form sendes til formanden.
Malene: Børnetallet er dalende. I hele skolefællesskabet har
vi pt. 373 elever. Siden 1. november 2020 er 13 elever flyttet
fra skoledistriktet, 5 er flyttet til et specialtilbud, 6 elever er

kommet på efterskole, 5 elever er taget på privat- eller friskole. Endelig har vi modtaget 3 tilflyttere. I 2020 var der 408
elever. Bestyrelsen drøfter, om der er tale om en stigning i antallet af elever der tager på efterskole end tidligere.
Personalesituationen: Grundet GDPR skrives der ikke noget i
referatet her.
Formanden: Tilmelding til Skole og Forældre. Vi kan sende 2
forældrerepræsentanter fra bestyrelsen afsted. Tilmelding
rettes til formanden eller skolelederen.
Hvis der er gode ideer til ERFA-møderne, gives de til formanden.
4.

Forventningsafstemning – herunder nedsættelse af
udvalg (B)

18.20
28 min

5.

De 7 minutter (O)

18.48
7 min

6.

Forespørgsel fra 9.
klasserne

18.55
5 min

7.

Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af
årshjul

19.00
15 min
19.15
10 min

9.

Pause

10.

GDPR-politik (O+B)

19.25
15 min
19.40
20 min

11.

Forældremøder
(O+B)

8.

20.00
45 min

Trivselspolitik: Deadline december-mødet (inspiration på bilag)
SFO-virksomhed: Deadline februar-mødet (Maj-Britt, Thomas,
Martin Jacobsen og Esben)
Sundhedspolitik: Deadline april-mødet (Malene, Ivan, Steen,
Karen, Maj-Britt)
Lejrskoler: marts-mødet (Karsten, Dennis, Steen, Anders og
Malene Basby)
Nyt tiltag! Ikke for meget ”tøndeslagning,” men gerne noget
med dybde, substans og fagligt indhold. Formidlingen kan ske
ved de valgte repræsentanter, filmklip, besøg eller andet.
Bilag
Bilag
Må 9. klasserne få lov til at gå til Spar i frikvartererne? Bestyrelsen godkender forslaget fra 9. klasserne, der har lavet en
rigtig fin ansøgning.
Bilag
Forretningsordenen er godkendt. (rettet i september 2020)
Bilag
Ændringer i årshjulet markeres, så ændringer bliver tydelige
fra år til år.
Der blev stillet forslag om ændring af ringetider, til næste skoleår. Det drøftes igen på et kommende møde.
De ”7. minutter” skrives ind i årshjulet.
Sandwich, kaffe og kage
Udvalget laver status og derefter evt. debat.
Udvalget fremlægger sit arbejde og har lavet et forslag til at
anskueliggøre GDPR reglerne ud fra et personalesyn, et børnesyn og et forældresyn: Hvad skal jeg huske! Punktet tages
op på næste møde i september.
2 Bilag
Oversigt med ansvarlige forældrerepræsentanter.
Talepapir – revideres og/eller godkendes.
Forældrerepræsentanterne byder ind på klassernes forældremøder.
Talepapiret rettes til, i forhold til forældremøderne, så den
fælles information bliver ens: Byggeri, lejrskole mm

12.

Fremlæggelse af
”Den Nationale
Trivselsmåling”

20.45
30 min

13.

Eventuelt (O)

14.

Næste møde (O)

21.15
10 min
21.25

15.

Aktive arbejdsgrupper

Hæfte med en sammenskrivning af målingen udleveres og
samles ind igen på mødet, da det er følsomme oplysninger.
Dette punkt er fortroligt.
Ledelsen laver 3 nedslag i målingen. 1) Langt de fleste elever
er glade for at gå i skole.
2)Støtte og inspiration går rigtig godt i indskolingen og falder
derfra markant hen over skoleårene. Måske skyldes det den
store spredning i elevernes faglighed?
3)Elevernes følelse af medbestemmelse er faldet i indskolingen og steget i udskolingen.
Bestyrelsen diskuterer målingen og brugen heraf.
Punktet tages op på et andet møde.
Køleskab i klasserne – drøftes på næste møde
Tirsdag d. 7. september 19.00 – 21.30: Temamøde om Fremtidens Skole – Charlotte Abrahams
Tirsdag d. 14. september 19.00 – 21.30: Alm. bestyrelsesmøde
Sundhedspolitik: Malene, Ivan, Steen, Karen, Maj-Britt
Lejrskoleudvalg: Karsten, Steen, Dennis, Malene Basby og Anders Klausen.

