17. marts 2017

Referat bestyrelsesmøde torsdag d. 9. marts 2017 kl. 19.00-21.30
Tilstede: Christina, Lasse, Rikke, Petsi, Tom, Ina, Kristina, Rasmus
Morten, Henry, Linda (ref.)
Afbud fra Helle, Jesper og Lisbeth
1. Justeringer i vores klassestruktur på baggrund af udviklingen i børnetal
samt den nys gennemførte evaluering og drøftelser i lærergruppen. Drøftelse
og indstilling. Henry og Linda fremlægger de overvejelser, der er i ledelse og
lærergruppen mhp at høre bestyrelsens indstilling.
Henry fremlægger for bestyrelsen at ledelsen og lærerne i de kommende
skoleår gerne vil afprøve at have mellemtrinnet samlet i et spor. Det skyldes
både at indskolingen nu kører som et spor, at der er blevet lidt større forskel i
antallet på MA og MB (og som vi bliver nødt til at gøre noget ved).
Bestyrelsen vil gerne tilslutte sig forslaget – men understreger at det er
væsentligt at 6. klasse får lov til at blive ved med at være en klasse for sig
selv.
2. Arbejdet med visioner og principper. Hvor langt er vi, og hvad er næste
step? Det næste aftalte møde er fælles med personalet - d. 5. april. Hvad skal
vi sætte på dagsordenen til det? Og hvordan får vi det bedste udbytte af det?
Drøftelse og indstilling
Rikke har haft fat i Nils, skoleleder fra Stjærskole for at undersøge om vi kan
blive inspireret af deres charter. Nils har fremsendt det de har arbejdet med og
det bliver uddelt på mødet.
Bestyrelsen snakker sig frem til at vi skal have beskrivelse af vores
overordnede visioner – lig det vi har nu – og udbygge det med nogle mere
handlingsrettede bullets (lig Stjærs). Det kunne være stærkt at kunne lave
gennemgående temaer på tværs (vandrette rækker) eksempelvis respekt og
hvad det betyder for den nævnte aktør.
Vi skal have stor fokus på processen, så så mange som muligt bliver inddraget
og kommer til at føle ejerskab. Forældrene har meget lyst til at lave en
workshop med forældrene med stor åbenhed og til udsending til kommentering
under processen.
Vores arbejde skal bære præg af at vi er en Landsbyordning, som også har
Børnehave/vuggestue og SFO/Klub – Stjærs er meget skolerettet.
Der skal sendes bilag ud forud for mødet det pædagogiske personale med
visioner og oplægget fra Stjær. Målet med mødet er at få stukket den
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overordnede ramme ud – og få lavet procesplan. Vi snakker om at lade de
nuværende visioner være udgangspunktet og laver rammerne ud fra dem,
velvidende at det vil have en tilsvarende afsmittende effekt med rettelser
tilbage til visionerne, så de kommer til at passe til 2017.
3. Trafikforholdene omkring skolen - kan bestyrelsen påvirke nogle
beslutninger i den rigtige retning?
Vi har endnu ikke haft held med at få sat projektet med en tunnel under
Låsbyvej på det kommunale projekt. Det mener vi skal have endnu et skud, da
det er den eneste holdbare løsning på de kaotiske trafikforhold omkring skolen.
Drøftelse og beslutning om evt. tiltag fra bestyrelsens side.
Henry ridsede lige planerne op – samt historikken for arbejdet.
Vi har store trafikale udfordringer – vi har ikke kunnet få politikkerne råbt op.
Vi kunne se, at vi først kom igennem med at få vuggestuepladser da
bestyrelsen tog direkte kontakt til politikkerne. Vi skal have fat i politikkerne
igen, så det kommer på det kommunale budget – og derefter iværksætte
partnerskabet, som tidligere har været samlet.
Lasse og Henry arbejder på at lave et skriv til hele byrådet fra bestyrelsen,
som bliver sendt til gennemlæsning og kommentering.
4. Fleksibilitet i skoledagens længde – Folkeskolelovens §16 b og andre
muligheder. Orientering om kommunale overvejelser - og giver det os nogle
interessante muligheder?
Henry orienterede om, at man har kunnet læse i dagspressen, at man i
kommunen overvejede muligheden for fleksibilitet i forhold til skoledagens
længde. Politikerne har i første omgang valgt ikke at tage stilling til det, men
spørger om skoleledernes holdning. Det ville betyde at skolelederen sammen
med bestyrelsen har kompetencen til at træffe beslutninger der er gældende
for egen skole.
Henry spurgte efter bestyrelsens holdning – og de er opbakkende i forhold til
at tage §16b i brug.
5. Stort og småt fra afdelingerne
Skolen: har haft en god emneuge med Star Wars. Indskolingen er i gang med
14 dage med inde/ude skole. Vi arbejder nu hen i mod skolefesten den 27/4.
Der er blevet udarbejdet ny profilfolder for hele Landsbyordningen.
Der vil i den kommende til blive fældet træer på legepladsen i børnehaven og
bygget halvtag til barnevognene til vuggestuen.
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6. Eventuelt og diverse spørgsmål
Lasse fortæller, at han er blevet kontaktet af et par andre skolebestyrelser,
hvor de vil arbejde sammen om at lave et fælles skriv fra bestyrelserne, hvor
de vil påtale, at kommunen ligger lavt i tildelingen pr elev sammenlignet med
landsgennemsnittet, samt tilskynde at tildelingen generelt bliver sat op.
Henry og Petsi har været til dialogmøde på dagstilbudsområdet, der blev
orienteret om, at der mangler pladser til børnepasning særligt i Hørning.
Byrådet har fokus på, at alle skal have mulighed for at blive passet i dagtilbud
inden for deres skoledistrikt. Desuden blev der delt en erfaring fra Skovby hvor
de havde lavet forældredage med fokus på at forældrene skulle have mulighed
for at lære deres børns venner at kende.
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