Referat til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab
Dato: 27/10 2021
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30
Sted: Ulbjerg 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
Per Horn Petersen, forældrerepræsentant Ulbjerg
Martin Jacobsen, forældrerepræsentant Ulbjerg
Jane Henneberg Bay Jensen, forældrerepræsentant Skals
Martin Stisen, medarbejderrepræsentant – pædagog
Maj-Britt Bjerregaard, medarbejderrepræsentant – pædagog
Rebekka Kjær, Elevrådsformand Skals
Næstformand Skals
Sophia 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
Fraværende:
Pernille Mikkelsen, orlov
Karen Arkesteijn, medarbejderrepræsentant - lærer
Esben Viborg, forældrerepræsentant Skals
Max Klitgaard Sørensen, næstformand
Steen Villekold, forældrerepræsentant Skals
Kirsten Frederiksen, medarbejderrepræsentant - lærer
Rebekka Kjær, Elevrådsformand Skals
Karsten Jørgensen, forældrerepræsentant Ulbjerg

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

Godkendelse af
dagsorden (B)

Tid
Estimeret
tid til
punktet
19:00
5 min

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

Godkendelse af denne dagsorden.
Denne dagsorden er principielt godkendt, ved udsendelse af
den endelige dagsorden senest 4 dage før mødedato.
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat (B)

19:05

Referat fra 14. september godkendt og underskrevet.

3.

4.

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

19.05
10 min

Formanden orienterede om vælgermødet, der handlede om
folkeskolen i Viborg kommune, tirsdag aften på Viborg ungdomsskole.
Elevrådet i Ulbjerg fortalte om elevrådenes byrådsdag og Halloweenfest for indskolingen
Elevrådet i Skals fortalte også om byrådsdagen

19.15
10 min

Børnehaven Møllebakken

5.

Input til kvalitetsrapport (udgået i
2021)

19.25
0 min

6.

Forældreoverdragelse (B)

19.25
10 min

Martin fortalte om ny struktur i dagligdagen i Møllebakken.
Børnene er delt op i aldersintegrerede grupper hver dag kl.
9.30-12, hvor der arbejdes med forskellige emner. Den resterende del af dagen er der samvær på tværs af aldre.
Dette punkt udgår, da kvalitetsrapporten er droppet i indeværende år.
Kommer den igen, vil den fremover iflg. årshjulet blive placeret på oktobermødet.
Bilag
Forslaget præsenteres af ledelsen.

19.35
45 min

Der indflettes et afsnit om børnehaven. Forslaget indstilles til
godkendelse på næste møde.
Bilag
Status ved skolelederen

7.

Økonomi – midtvejsevaluering

Malene orienterede om skolefællesskabets aktuelle økonomi
samt et blik ind i 2022.
8.

PAUSE

9.

Høring af principper
for ny dagtilbudsstruktur (D+B)

20.20
10 min
20.30
15.
min

4 bilag
Vi skal drøfte principperne samt beslutte, hvordan vores høringssvar skal lyde. Skoleleder udformer selve høringssvaret.
Thomas orienterede om dette emne.

10.

Fremtidens Skole

20.45
45 min

En god drøftelse om emnet – bestyrelsen foreslår en positiv
og åben tilgang til en ny dagtilbudsstruktur. Malene og Thomas udarbejder forslag til høringssvar med baggrund i bestyrelsens forslag. Forslaget sendes til gennemsyn
Bilag
Ledelsen har forfattet et skrift, der også præsenteres mundtligt. (Husk på, at vi er ”first-movers”, så vi ved ikke, om dette
kan blive godkendt.)
Der kan stilles spørgsmål og kommenteres, og synsninger er
velkomne.
Derefter fri debat.
Ledelsen og formand samler op.

Formanden og skolelederen har valgt nogle nedslag (lavthængende frugter) fra to af de tre områder, der ønskes debatteret.
Den gode historie:
• PR-udvalg
Faglighed:
• Cambridge-engelsk (og måske tysk)

11.

Eventuelt (O)

12.
13.

Næste møde (O)
Aktive arbejdsgrupper

21.30

Malene fremlagde ledelsens udkast til fremtidens skole.
Dette punkt skal på dagsordenen igen på mødet i november.
Ivan fortalte om skolefællesskabet samarbejde med Fjordklyngemagasinet.
Torsdag d. 18. november 19.00 – 21.30 på Skals Skole
Trivsels- og Sundhedspolitik: Malene, Ivan, Steen, Karen, MajBritt (Deadline januar-mødet)
SFO-virksomhed: Thomas, Maj-Britt, Esben (deadline februarmødet
Lejrskoleudvalg: Karsten, Steen, Dennis, Anders (deadline
marts-mødet
Trafikpolitik: Kirsten, Esben, Thomas (deadline februar-mødet.)
Sorgpolitik: Maj-Britt, Jane, Dennis (deadline april-mødet)

