Referat bestyrelsesmøde Veng skole og Børnehus 8/6 2015
Referat: Linda
Tilstede:
Forældrerepræsentanter: Connie, Ina, Rikke, Tanja, Christina, Lasse, Petsi
Medarbejder: Morten
Ledelsen: Henry og Linda
Afbud fra: Søren, Mette, Lisbeth, Jesper og Max

Dagsorden:
1. Forældre-evalueringer - drøftelse og indstillinger fra bestyrelsen. Opgørelser af resultaterne er
fremsendt på forhånd.
Henry fremlagde resultaterne for årets forældre-evalueringer. Svarprocenten var i år lavere end sidste år.
Vores betingede optælling mellem drenge og piger viser at der ikke er forskel på drenge- og pige-forældres
tilfredshed på mellemtrinnet.
Ved at krydse evalueringen med trivselsmålingen blandt skolebørnene viser det sig at vores 3. klasser
generelt har trivsel lidt under de øvrige elever i mellemtrinnet. Henry er med til team-samtaler i denne uge,
med netop disse undersøgelser som emne (sammen med en snak vedr. de nationale test og
forældretilfredshedsundersøgelse) og her er der blevet snakket om, at vi skal have særligt fokus på at skabe
tryghed i overgangen mellem indskoling og mellemtrin. Selvfølgelig betyder det noget, at børnene går fra at
være de ældste til de yngste, men der er nok også nogle ting som vi skal være særligt opmærksomme på.
Vi snakkede om at det kunne være et fint fokus-punkt for et efterårsmøde mellem bestyrelsen og de
ansatte. Dette skal tages om igen på et senere bestyrelsesmøde, når tiden for planlægning nærmer sig.

2. Trivselsmålinger blandt skolebørnene - drøftelse. Oversigter over resultater er fremsendt på forhånd.
Resultatet er ikke helt overraskende, da vi på forhånd havde kendskab til elever, der hang lidt i forhold til
trivsel – både af personlige grunde, men for nogle af vores inkluderede elever også fordi skoledagen er
blevet længere.
Vi skal huske at en trivselsmåling er et øjebliksbillede. Eks i forhold til spørgsmålet om timerne er kedelige –
her ligger vi under landsgennemsnittet, hvilket egentlig er lidt overraskende, men måske nok et tegn på
hvilken aktivitet der umiddelbart har været i klassen.
Ret imponerende resultater for eleverne på mellemtrinnets tilfredshed med toiletterne.
Vi er ikke helt tilfredse med vores resultat, men vi tager det klart som et arbejdspapir – og går videre med
arbejdet.
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3. Skolereformen år 1 - status og drøftelse af, hvordan år 2 gribes an. Information fra Linda og Henry drøftelse.
Største forskel fra i år – i forhold til sidste år, er at vi langt før i gang i år, og dermed nu er længere end vi
var på samme tidspunkt sidste år.
Vi holder fast i pausestrukturen, som har virket godt – og som nok er med til at dagen ikke føles så lang.
Vi har valgt at lave mere sammenhængende blokke af timer, hvor vi før prøvede med varierende
timelængder, for at begrænse antallet af skift – og vi forsøger at skubbe de kreative timer længere hen ad
dagen. Vi holder fast i valgfag, som får tildelt timer fra krea-fagene.
Det er vigtigt at forældrene bliver grundigt informerede om de ændringer vi fortager – den læring vi har
gjort – vi snakkede om der var mulighed for at informere forældrene, lig de møder vi havde sidste år, som
var en rigtig god oplevelse. Det er der dog ikke rigtig tid til, men ledelsen snakker om at lave en videoblog,
inspireret af lederen fra Låsby-skolen, hvor vi kan fortælle lidt om det. Dette var bestyrelsen meget positivt
stemt overfor.

4. Meddelelser samt stort og småt fra afdelingerne
SFO’n havde endnu engang en rigtig god tur til Hørning festivallen.
Børnehaven har startet deres sommer-emne, som er indianere. Desuden har vi fået nyt tag på delen ud
mod sportspladsen. Børnetallet ser stadig godt ud.
Skolen har været på lejr.

5. Evt.
Klokken 16 er for tidligt at afholde forældremøder – det havde sat nogle forældre i et dilemma. Vi så det
også i forhold til det lave antal tilmeldte og har taget erfaringerne med videre.
Bestyrelsen bakker op om at vi kan afprøve at afholde skole-hjem-samtaler i løbet af dagtimerne, dog skal
forældrene have mulighed for at vælge, og ikke blot tildeles en tid.
Kan kalenderen for hvornår SFO’n kan bookes ligges ud online? – så er det nemmere at planlægger for
forældre der gerne vil have arrangementer. Vi undersøger det lige nærmere. Vi vil fremadrettet sørge for at
allerede bookede forældrearrangementer kan ses i forældreintras kalender. Her skal man blot være
opmærksom på, at der kan være andre arrangementer på skolen – og at gymnastiksalen ikke automatisk
følger bookningen af SFO’n. Vil man være helt sikker – er det stadig den direkte kontakt til kontoret der er
mest tæller.
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