Dagsorden

Indkaldte:

Afbud:
Ordstyrer:
Referent:

Skolebestyrelsesmøde på Rosenvængets Skole.
Torsdag 25. oktober 2018 kl:18.00-20.30
Birthe Kastbjerg, Christina Mejrsk, Per Madsen, Pia Sørensen, Tommy Haun,
Tom Jakobsen (forældrevalgte)
Annette Hjorth, Dennis Villadsen, Niels Lund, Ulla Nielsen (medarbejdere-ledelse)
Birthe Kastbjerg
Pia Sørensen
Niels Lund

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Tema: ”Ny skole”
2.1: Siden sidst – byggeprocessen kører planmæssigt.
3. Sagspunkter og beslutninger:
3.1: Dialog baseret aftale – kvalitetsrapport. Se videoer med skolechef Claus Drachmann Kaasby Wang:
https://youtu.be/xjyZAg3wkYs
https://youtu.be/o_rZKRTVn5U
Drøftelser og afklaringer. (Bilag: aftaleark Rosenvængets Skole)
Annette orienterer om den overordnede tematik om trivsel, læring, ikke vold eller trusler, lavt sygefravær
m. som nævnt i kvalitetsrapport 17. Tema om ”det gode arbejdsliv” og kulturproces omkring ”To skoler
flytter sammen” og implementering af alle tiltag de nævnte tiltag i Den Dialogbaserede Aftale med
skolechefen.
Skolebestyrelsen drøfter de forskellige roller i Dialogbaseret Aftale og det videre forløb. Skemaet med
indsatser sendes til skolebestyrelsen der responderer skriftligt tilbage til Annette.
Skolebestyrelsen drøfter ”Feed back” modeller og der er enighed om, at skriftlige tilbagemeldinger til
Annette er det bedste bud på alsidig kommunikation. Deadline for færdiggørelse er i december 2018.
3.2: Sportsskole og evaluering.
Annette deltager sammen med nogle medarbejdere i et evalueringsmøde 5. november.
Skolebestyrelsen drøfter diverse spørgsmål vedrørende personaleressourcer og deltagelse i sportsskole,
afvikling af ferie, SFO-tilmeldinger, økonomi med mere.
3.3: Aula – afløser for Skole-Intra. (bilag 1)
Arbejdsform aftales på mødet. (http://aula.dk/spoergsmaal/hvorfor-skal-vi-have-aula)
Bestyrelsen drøfter løst og fast, men er afventende i forhold til få mere at vide. Vi arbejder ikke videre med
det nuværende materiale.
3.4: Drøftelse af Facebook-gruppe og Face-Book som medie i forhold til generel information – debat etc.
Kan ses i sammenhæng med punkt 3.3
Pia orienterer om facebookgruppen for forældre på Rosenvængets Skole. Der er ikke megen aktivitet og
det vurderes, at gruppen ikke er egnet som kommunikationsplatform. AULA forventes at blive den
samlende platform for hele forældregruppen. Skolebestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved Facebook
og beslutter, at der ikke oprettes Facebookprofil for Skolen. Der er enighed om, at skolebestyrelsen
opretter egen Facebookgruppe. Tommy administrerer og opretter gruppen.
3.5: Foredrag ved ”Handicapkonsulenterne” www.handicapkonsulenterne.dk
1) At leve – eller overleve
2) Pasning hjemme – eller på institution
Annette orienterer. Skolen har forhåndsbooket et foredrag til det fælles forældremøde i april måned 2019.
Skolebestyrelsen ønsker som udgangspunkt begge foredrag og det overvejes at købe et foredrag også til
forældremødet i august måned. Punktet giver anledning til en debat om hvad et handicappet barn betyder
for et familieliv, hvad er det ”legalt” at tænke, hvad med god og dårlig samvittighed i forhold til søskende til
handicappede børn med videre.
Skolebestyrelsen ønsker, at hvis foredragene afholdes, kan der også være et refleksivt rum efterfølgende
– så der er mulighed for at snakke videre om oplægget der givetvis vil berøre mange forældre.
Det drøftes endvidere, at forældresamtaler kan lægges i umiddelbar forlængelse af forældremøderne og
dermed medvirke til et 360 graders syn på børnene. Skolebestyrelsen vil gerne fremtræde som tov-holdere
i klassedrøftelserne efter foredragene.
Det besluttes at lægge ud med foredrag 1: ”At leve – eller overleve”

4. Orientering:
Skolebestyrelsesrepræsentanter:
Bedre kontakt mellem forældre. Forældrekaffe? Onsdagscafe`?
Pia stiller åbne spørgsmål til punktet og der er enighed om, at tiltag er gode, men det er måske ikke muligt
for alle at deltage på fast basis. Tom fortæller om erfaringer fra Frederiks og fondsstøttede aktiviteter som
er lokalt orienterede og med forskelligt indhold fra gang til gang. Der arbejdes videre med ideer til
fællesskaber for forældre på Rosenvængets Skole.
Fotografering.
Ikke længere relevant. Fotografering for alle i uge 45.
Personalerepræsentanter:
Emneugen.
Roser fra skolebestyrelsen til personalet for en god uge.
Der forespørges fra personaleside til oplevelsen af Mee-Book. Er der tilfredshed med indhold og
opsætning?
Skolebestyrelsen udtrykker tilfredshed med det indholdsmæssige, men som ”platform” opleves Mee-Book
som rodet og uoverskuelig. Det aftales, at skolebestyrelsen fremviser hvordan indholdet fremstår set fra et
forældreperspektiv.
Annette supplerer med nogle overordnede synspunkter der udtrykker de politiske ønsker til
elevbeskrivelser og læreplaner. Mange forældre finder ikke platformen brugervenlig.
Ledelsesrepræsentanter:
Personalesituation og afledte handlinger – repræsentation i ansættelsesudvalg.
Annette orienterer. Der er opslået stillingsopslag til en pædagogstilling og der afholdes
ansættelsessamtaler tirsdag 30. oktober. Skolebestyrelsen deltager ikke i samtalerne.
En af skolesekretærerne har opsagt sin stilling og stillingen genbesættes ikke, men det administrative
arbejde omfordeles.
Annette orienterer kort om konvertering af to-lærerordning.
Møde med Musikskolen 25. oktober 2018
Der arbejdes med planer om en ”føl-ordning” hos en musikpædagog. Musikskolen vil gerne hjælpe med
etablering af kontakter og netværk, men har ikke mulighed for at indgå i et fast samarbejde.
Økonomi 2018-2019:
Skolebestyrelsen vil fremover gerne have økonomirapport fremlagt og følge bevægelserne henover året.
1) Strategi
Skolen overfører midler fra år til år og har således en økonomisk ”buffer”.
2) Personaledøgn 2019
Accept fra skolebestyrelsen
3) Godkendelse
Annette gennemgår budgettet overordnet og beskriver de enkelte konti med understøttende kommentarer.
Budgettet er godkendt.
5. Eventuelt:
Pia orienterer kort om drøftelser på tværs af bestyrelser vedrørende kørsel.
Temaet tages op senere.
Næste møde: mandag 26. november 2018 kl:18.00 – også dato for skolebestyrelsens julefrokost?
Ja, julefrokost til næste møde.
Til næste dagsorden:

