Dagsorden til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab
Dato: 21/4 2022
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30
Sted: Tænkeboksen
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden
Sekretariat/referent:
Ledelsesteamet – enten
Ivan Flarup Hansen,
Thomas Mathias Madsen eller
Dennis Villadsen 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)
Meddelelser (O)
- Skoleledelsen
- Formanden
- ELEVRÅDET
- Ulbjerg Skole
- Ulbjerg SFO
- Ulbjerg BH

3.

Fraværende:
Pernille Mikkelsen, orlov, Steen Villekold
Tid
Beskrivelse
EstiHvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster.
meret
tid til
punktet
19.00
Denne dagsorden er principielt godkendt, ved udsendelse af
den endelige dagsorden senest 4 dage før mødedato.
19.00
19.00
5 min

Skoleledelsen:
Byggemøde. Det går efter planen. Hvem skal tage det første
spadestik? Der skal spares lidt på byggeriet. Vi ved endnu ikke
hvor meget. Der Børne- og ungeudvalgsmøde onsdag d. 27.
april, hvor vi forventer svar.

4.

- Skals Skole
- Skals SFO
- Skals Klub
7 minutter (O)

19.05
15 min

5.

Skolestruktur (D+B)

19.20
20 min

6.

Konfliktløsning ml.
børn (D+B)

19.40
15 min

7.

Sorgpolitik
(D+B)

20.05
15 min

8.

Tak til elevrådet

9.

Klassedannelse
(D+B)
Skolebestyrelsesvalg (D)

20.20
10 min
20.30
10 min
20.40
10 min

11.

Fagfordeling
(D+B)

20.50
15 min

12.

Timetalsfordeling
(D+B)

21.05
25 min

10.

Mellemtrin Ulbjerg: Har lavet en film, der fortæller om aktiviteter, personale og elever.
Skals - Ulbjerg elevråd: PowerPoints om arbejdet i elevrådet,
byrådsdagen, kage og hygge, elevforslag, mm.
Fast punkt indtil videre.
Nyt fra den politiske scene.
Det er desværre ikke lykkedes at mødes med Kathrine Rode.
Efter udvalgsmødet på onsdag, kommer der et eller andet ud
vedr. skolestrukturen. Dagstilbudsområdets strukturdebat er
sat i bero til august.
Bilag
Forslag om, at konfliktløsningsplanen skal integreres i Antimobbestrategien.
Den er hermed godkendt af bestyrelsen.
Bilag
Revision af sammenskrivningen af Ulbjergs og Skals´ sorgpolitikker.
Der er forslag om en ændring i forhold til forældres alvorlige
sygdom, litteraturlisten, henvisninger til eventuelle hjælpelinjer – telefoner, hjemmesider og endelig et afsnit om kontakt
til hjemmet i forhold til, at et personale kan være berørt af en
begivenhed. Punktet tages på næste gang til endelig godkendelse d. 17. maj.
Pause
Rundvisning i tænkeboxen
Bilag
Klassedannelse. Godkendt, med et par små rettelser.
Orientering samt tidsplan
Fredsvalg. Den nye bestyrelse inviteres ind til det afsluttende
skolebestyrelsesmøde. De deltager dog kun i sidste punkt:
Konstituering af den nye bestyrelse.
Bilag
Bestyrelsen skal drøfte kriterierne bag fagfordelingen.
Personalet har set udkast til fagfordeling og arbejdet er i
gang.
Princippet er godkendt.
Forslag fra bestyrelsen: Hvorfor laves fagfordelingen ikke fælles for hele Skolefællesskabet?
Det kunne have en stor signalværdi og give god mening og
styrke hele skolefællesskabet. (sammenhængskraft) Måske et
fælles skema for hele skolefællesskabet.
Forslag om et princip der tilstræber, at personalet har et minimumstimetal på den matrikel de skal arbejde, at timerne ikke
er midt på dagen mm. Det kunne fremgå af fagfordelingen,
hvilke personaler det handler om?
Bilag
Herunder ringetider/skoledagens længde – tilbagemelding fra
udvalget (Max + ledelsen)

13.

14.

15.

16.
17.

Bufferpunkt:
Høringssvar til kommunalbestyrelsenvedr. næste års
budget
Bufferpunkt:
Trivselsforældre
(D+B)
Eventuelt (O)

Næste møde (O)
Aktive arbejdsgrupper

Den understøttende undervisning konverteres om til 2 – lærerordninger. Vi laver en halvering af frikvartererne, så skoledagens længde afkortes.
Bilaget er godkendt.
Den 28. april kommer alt vedr. budget ud til skolerne, hvorefter det sendes til bestyrelsen der kommer med kommentar,
hvorefter ledelsen samler det til et hørringsvar, der endelig
godkendes af bestyrelsen.
Revision

21.30

Fraflytning fra skolen
Forslag: Hvordan må vi undersøge hvad der er baggrunden
for, at elever flytter skole. Punktet kommer på næste møde.
Ros til PR – udvalget og de spor det sætter på de sociale medier.
17. maj på Ulbjerg Skole
Trafikpolitik: Kirsten, Esben, Thomas (deadline septembermødet.)

