Dagsorden

Indkaldte:

Afbud:
Ordstyrer:
Referent:

Skolebestyrelsesmøde på Rosenvængets Skole.
Tirsdag 11. september 2018 kl:18.00-20.30
Birthe Kastbjerg, Christina Mejrsk, Per Madsen, Pia Sørensen, Tommy Haun,
Tom Jakobsen
Annette Hjorth, Dennis Villadsen, Niels Lund, Ulla Nielsen
Tom Jakobsen
Pia Sørensen
Niels Lund

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Tema: ”Ny skole”
2.1: ”Første spadestik” er taget med hjælp fra vores elever. Lastbiler og gravemaskiner er i fuld gang og
alt går således planmæssigt fremad. Legatet fra ”Eye-learn” er ved at blive implementeret og udført.
Kulturprocesmøder med ledelsesteamet på Finderuphøj Skole er udsat indtil videre efter aftale med
skolechefen. Møderne genoptages når vi kommer tættere på færdiggørelse af byggeriet.
3. Sagspunkter og beslutninger:
3.1: Kørsel overordnet - (bilag 1: Drejebog til vellykket Kørsel – bilag 2: Folder om kørsel)
Skolebestyrelsen tænker sig ind i kommende licitation og vil gerne være sparringspartnere før et nyt
kørselsudbud og licitationsmaterialer udfærdiges. Det lokale administrationsmateriale skønnes at fungere
fint. Dog kan den telefoniske kontakt til skolen gøres bedre – det opleves, at det kan være svært at komme
i kontakt med skolen telefonisk og, at man ofte bliver mødt af en telefons-svarer. Skolen vil undersøge
hvordan serviceniveauet kan højnes. Der opleves ofte frustrationer i forhold til den daglige drift af ruterne
samt ufleksible holdninger hos de involverede selskaber. Der ønskes fra skolebestyrelsens side større
indflydelse på hvorledes sikkerhed i forhold til den enkelte elev varetages – også på det
socialpædagogiske og medicinske område. Usikkerhed hos den enkelte chauffør kan måske håndteres
med en ”særlig” uddannelse for de chauffører der skal varetage opgaven. Skolebestyrelsen beslutter, at
rette henvendelse til de relevante forvaltninger samt eventuelt andre skolebestyrelser. Punktet tages op
igen på senere møder.
3.2: Retningslinjer for kommunikation (bilag 3)
Annette redegør for baggrunden for dokumentet. Særligt med afsæt i oplevelser fra kommunikationen
mellem skole og hjem som den findes i f.eks kontaktbøgerne på F-Intra. Særligt følelsesladet
kommunikation giver ofte anledning til misforståelser når den ”skriftliggøres”. Skolebestyrelsen drøfter
hensigtsmæssig kommunikation i skole-hjem samarbejdet generelt. Dokumentet redigeres og medtages
som politik på et senere møde.
3.3: Drøftelse af deltagelse på fælles ture for skolens elever jf. forældrehenvendelse
Annette redegør kort for baggrunden for punktet. Der har været forældrehenvendelser der giver anledning
til drøftelser om fælles ture - oplevelser for hele skolen og flytning af undervisning til andet sted. Dele af
forældrekredsen støtter ikke tanken om det ”store fællesskab”. Skolen har internt diskuteret hvorledes alle
kan tilgodeses i ”Læring til Livet” som fag. Eksempelvis med særlig kørsel, tidligt hjem, særligt udstyr med
mere.
Særligt har forældre fra Autismeafdelingen været opmærksomme på de udfordringer nogle autistiske
elever kan have med de ”store” ture. Skolebestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved fælles skoleture.
(tre gange i dette skoleår) Skolebestyrelsen støtter et tankesæt med tilmelding til fælles-turene for
autismeafdelingens vedkommende.
3.4: Sportsskole og evaluering
Evalueringsmøde afholdes i løbet af oktober og derfor udsættes punktet.
3.5: Skolebestyrelsens synlighed i forældrekredsen – hvordan?
Enighed om, at fremmøde på forældremøder og nyhedsbreve fra bestyrelsen er positive tiltag der bør
fortsættes. F-Intra som kommunikationsplatform drøftes og med delte meninger om mediet. Det besluttes,
at bestyrelsesmedlemmerne skriver en kort besked til de afdelinger de repræsenterer. Tommy Haun laver
et udkast til deling i bestyrelsen.
3.6: Søskendekursus
Bestyrelsen ser gerne, at søskendekurset fastholdes som et tilbud. Dog under forudsætning af, at der
kommer ”nok” tilmeldinger. Skolebestyrelsen bakker op om projektet generelt og også den finansiering der
skal til.

4. Orientering:
Skolebestyrelsesrepræsentanter:
Intet nyt – alt er sagt.
Personalerepræsentanter:
Skolebestyrelsen og synlighed i personalekredsen undersøges nærmere ved Dennis og Ulla. Positiv
feedback indtil videre.
Ledelsesrepræsentanter:
Annette fremlægger, at alle ble-børn fremover kun deltager i svømning såfremt de har tilpassede Aquasvømmebukser eller lignende. Skolebestyrelsen bakker op om dette synspunkt.
Baggrunden for dette punkt er større eller mindre uheld i svømmehallen og vores ønske om, at vi fortsat
kan bruge svømmehallens tilbud.
Vedrørende muligheder for svømmetøj til inkontinente se f.eks nedenstående links:

http://www.caredesign.dk/product/inkontinens-badebukser-til-drenge
http://www.hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=iso&linkinfo=09033303
https://www.babygear.dk/ble-badeshorts-fra-splash-about-green-floral.html
5. Eventuelt:
Næste møde: torsdag 25. oktober 2018 kl:18.00
Til næste dagsorden:
•
•
•
•
•

Bedre kontakt imellem forældre. Forældrekaffe? Onsdags-café?
Fotografering.
Brug af FaceBook - gruppe til at informere bredt. Hvad er holdningen? Skal informationer til
forældre blive i F-intra og fortsat lade FB være en ren forældregruppe?
Dialogbaseret aftale – kvalitetsrapport Rosenvængets Skole.
Aula (afløser for Skole-Intra) – powerpoint-oplæg til skolebestyrelsen.

