Dagsorden til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab
Dato: 18/11 2021
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30
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
Rebekka Kjær, Elevrådsformand Skals
Kira Linde Østergaard, Næstformand Skals
Sofia Bjerregaard Sørensen, Elevrådsformand Ulbjerg
Merle Skytte Sørensen, Næstformand Ulbjerg
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)

Fraværende:
Pernille Mikkelsen, orlov,
Per Horn Petersen, forældrerepræsentant Ulbjerg
Martin Jacobsen, forældrerepræsentant Ulbjerg
Kira Linde Østergaard, Næstformand Skals
Sofia Bjerregaard Sørensen, Elevrådsformand Ulbjerg
Merle Skytte Sørensen, Næstformand Ulbjerg
Tid
Beskrivelse
EstiHvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster.
meret
tid til
punktet
19:00
Godkendelse af denne dagsorden.
5 min
Denne dagsorden er principielt godkendt, ved udsendelse af
den endelige dagsorden senest 4 dage før mødedato.
19:05

3.

Meddelelser (O)
- Skoleledelsen
- Formanden
- ELEVRÅDET
- Ulbjerg Skole
- Ulbjerg SFO
- Ulbjerg BH
- Skals Skole
- Skals SFO
- Skals Klub
7 minutter (O)

19.05
10 min

Elevrådet fortalte om byrådsdagen, den demokratiske proces,
mødet med en række lokale politikere mm.

19.10
10 min

5.

Artikel i JP søndag
d. 7/11-21 (O)

19.20
10 min

6.

Fremtidens Skole
(D+B)

19.30
70 min

Ulbjerg Indskoling
Karen lavede en rigtig flot præsentation med film, PowerPoint mm. om Ulbjerg Indskoling. Herunder indsatser, arbejdsmetoder, udeskole.
3 Bilag.
Ledelsen informerer.
Skals Skole er blevet nævnt i artiklen som den eneste skole i
Viborg Kommune, der har vist tegn på lav faglighed, lav trivsel
eller problemer med overgangen til en ungdomsuddannelse. I
har måske læst ledelsens respons til forældrene på Aula, men
der er plads til kommentarer eller uddybende spørgsmål.
Malene giver en orientering om forløbet efter skolen fik
kendskab til artiklen. Malene har kontaktet ministeriet og de
bekræfter, at der er tale om en frivillig nationaltest fra skoleåret 2019/2020. Ministeriet fortæller videre, at de IKKE ser
nogen grund til bekymrende forhold på Skals Skole.
Ledelsen har forfattet et skrift, der præsenteres mundtligt.
(Husk på, at vi er ”first-movers”, så vi ved ikke, om dette kan
blive godkendt.)
Der kan stilles spørgsmål og kommenteres. Derefter fri debat.
Ledelsen og formand samler op.
Malene kommer med en præsentation af 2 scenarier om
”Fremtidens Skole”. Bestyrelsen kommen med spørgsmål og
kommentar: Skal alle klasser undervises i hele Skolefællesskabet eller blive i en base det ene eller andet sted. Hvordan
sikre vi et fair valg mellem de fagtonede Klasse? Hvordan
sikre vi åbenhed i processen? De fagtonede klasser skal beskrives meget præcist, så der ikke er det tvivl indholdet, forventningerne og målene i fagene. Information og åbenhed
om vores ideer, holdninger til det at drive skole, drømme og
scenarier mm. Vi drøftede muligheden for artikler i ”Fjordklyngen”. Der kan søges fonde der støtter forskellige udviklingsprojekter. Hvornår bør vi gå offentlig med vores ideer?
Vi skal arbejde evidensbaseret gennem hele processen, så vi
sikrer opbakning og den størst mulige forståelse for projektet. En række prøvehandlinger kunne bruges til at være undersøgende på ideerne, holdningerne mm. i forhold til hele
projektet. Naturvidenskabernes Hus bør tænkes ind, når vi
snakker Science/Natur-klasse. Måske skal vi, når vi snakker
om en ny ”Fremtidens Skole, give skolen et nyt navn. Medarbejderinddragelse skal have høj prioritet.

4.

Formanden og skolelederen har valgt nogle nedslag (lavthængende frugter) fra to af de tre områder, der ønskes debatteret.
Den gode historie:
• PR-udvalg
Bestyrelsen forslår, at der nedsættes et PR-udvalg. Ledelsen
ser på hvem, der eventuelt kunne sidde i et sådan udvalg.
Faglighed:
• Cambridge-engelsk (og måske tysk)
Vi kan allerede nu iværksætte et uddannelsesforløb og har
personale der kunne være interesseret. Forvaltningen er
med på ideen og glæder sig over, at det gælder alle elever og
ikke kun er forbeholdt de meget faglige dygtige elever. Eleverne kan vælge om de vil gå til eksamen på Cambridge-engelsk niveau/metoden og/eller den almindelige eksamen.

7.

Pause

8.

Forældreoverdragelse (B)

20.40
0 min
20.40
10 min

9.

Antimobbepolitik
(B)

20.50
10 min

10.

Ordensregler (B)

21.00
10 min

11.

Tilsyn Møllebakken
(O)
Når børn slår børn
(D+B+A)

21.10
10 min
21.20
10 min

13.
14.

Eventuelt (O)
Næste møde (O)

21.30

15.

Aktive arbejdsgrupper

12.

Lidt tid til at hente lidt kaffe og kage, for vi har nok lidt travlt!!
☺
Bilag
Forslaget præsenteres igen af ledelsen.
Forslaget blev godkendt.
Bilag
Bilaget kommenteres. Er der ændringsforslag, bliver politikken revideret og skal efterfølgende godkendes.
Forslaget blev godkendt.
Bilag
Bilaget kommenteres. Er der ændringsforslag, bliver politikken revideret og skal efterfølgende godkendes.
Forslaget blev godkendt. En debat om regler, sanktioner og
dannelse. Regler skal betyde noget og give mening og bør
bruges med omtanke og med plads til individuel hensyntagende.
Thomas orienterer og der er lidt tid til spørgsmål.
Udsættes til næste møde.
Bilag som inspiration
Er der brug for en handleplan? Hvis der er, skal vi så ”kopiere”, eller skal vi nedsætte en arbejdsgruppe?
Bestyrelsen beslutter, at der skal laves en handleplan, ikke
kun for dem der slås, men også for de vidner der måtte
være.
Udvalget: Max, Malene og Kedy.
Ros til kombinationen af madkundskab og tysk!
Mandag d. 13. december 19.00 – 21.30 på Ulbjerg Skole
Thomas orienterer og der er tid til spørgsmål. (30 min)
Trivsels- og Sundhedspolitik: Malene, Ivan, Steen, Karen, MajBritt (deadline januar-mødet)
SFO-virksomhed: Thomas, Maj-Britt, Esben (deadline februarmødet

Trafikpolitik: Kirsten, Esben, Thomas (deadline februar-mødet.)
Lejrskoleudvalg: Karsten, Steen, Dennis, Malene Basby (deadline marts-mødet
Sorgpolitik: Maj-Britt, Jane, Dennis (deadline april-mødet)

