Møde vedr. Skolebestyrelsen

Deltagere:

Uds. dato:

Forældrerepræsentanter: Mette, Henrik, Eva, Tina, Trine, Bo, Møde nr.:
Lene
Fællesbestyrelsen
Mødedato:
Medarbejder-repræsentanter: Lene B., Louise H,
Kl. (til-fra):
Sted:
Jakob Busch (ref.)
Ref.dato:
Afbud:

19. august 2010
19.00 - 21.30
Lærerværelset Mønsted

Dagsorden:

Referat:

1.

Godkendelse af referat fra sidste
møde

Fremover: referatet rundsendes og godkendes i løbet af en uge
efter mødet. Evt. rettelser fremsendes til JB. Derefter lægges
referatet på de to skolers skoleport.

2.

Meddelelser

Formanden:

Orientering fra formanden

-Kommende 4 md. bliver travle, det er vigtigt at få lagt en plan.

Orientering fra Skolelederen

-Opfordring til at tale godt om alle dele af organisationen.

Orientering fra
SFO/Børnehaveleder

Skolelederen:
-SFO i Mønsted åbner fremover 6.15 (p.b.a. aktuel elevsag)
-Stillingsopslag vedr. pædagogisk leder til Sparkær:
ansøgningsfrist 13. sept. Opslaget skal lægges på skoleporten.

3.

Konstituering af midlertidig
bestyrelse

Formand: Henrik Virenfeldt
Næstformand: Tina Blendstrup
Ny bestyrelse skal lægges på skoleporten

4.

Mødestruktur

Dagsordenen: skal være drøftet af formand og næstformand.
Skoleleder laver dagsordenen
Elevrepræsentanter: Der skal vælges én elevrepræsentant fra
Sparkær og én elevrepræsentant fra Mønsted
Opfordring til at invitere relevante personer til relevante punkter
(ex SFO-ledere etc)
SB laver et årshjul for bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen skal lave overordnet arbejde (ex principper,
politikker), men ønsker input om det daglige arbejde i de
forskellige personalegrupper.
Drøftelse af muligheden for at lave fælles principper,

Dagsorden:

Referat:
værdigrundlag

5.

Ændring af styrelsesvedtægt for det
kommunale skolevæsen i Viborg
Kommune (organisering af
Fælleselevråd)

SB orienterer:
Skolebestyrelsen udtaler:
Fælles bestyrelsen finder at et fælles elevråd bliver for stort og
gør sig overvejelser om en organisering i mindre (geografiske)
områder i stedet kunne være en mulighed. Mindre fora ville give
mulighed for taletid til ex. 6. klasses elever
Det kan give logistiske problemer at elever i 6. klasse skal til et
fælles møde
Fællesbestyrelsen gør sig generelt overvejelser om hvad målet
med ændringen er?

6.

Kommende bestyrelsesvalg/oplæg
SB

Tidsplan gennemgået. Sendes ud af SB.
Drøftelse om muligheden for at afgive brevstemmer. Der er
tilslutning til denne model, da Mønsted har erfaring for at det giver
stor valgdeltagelse.
Drøftelse om muligheden af forskudte valg (det ville være
hensigtsmæssigt ifht. forældrerepræsentanter fra børnehaven).
Der laves et katalog over opstillede, som lægges på skoleporten.
Kataloget samles af JB som modtager et kort stykke tekst samt et
billede fra hver opstillede. Kataloget lægges som et link på de to
skolers skoleport.

7.

Bus-planerne

En forælder har rettet henvendelse til kommunen vedr. buskørsel.
Problem: En bus kørte tidligere til Stoholm 2 eftermiddage pr. uge
til fordel for musikskole-elever i Stoholm. Henrik bakker
forælderen op skriftligt.
Repræsentanter fra Sparkær giver udtryk for stor tilfredshed med
nye busplaner.

8.

Børneløbet

Afholdes 19. september.
I år gør vi ikke noget
Fremadrettet er målet: Bannere, sponserede T-shirts, stor
deltagelse
Tages op til marts 2011

9.

Næste møde

Rullende ugedage: næste møde: onsdag d. 29 sept 19 -21.30 i
Sparkær
Pkt. til næste møde:
Brainstorm: branding Mønsted/Sparkær (husk Fjends
folkeblad)
Kloge kvadratmetre
Fælles ledelse er skudt i gang, hvordan markerer vi det?

10. Eventuelt

Dialog om hvilken rolle forældrerådene har?
•

Planlægger aktiviteter for klasserne ex. Hvor

Dagsorden:

Referat:
klasselæreren ikke har ansvar
Madordning i Sparkær
•

Elever køber mad fra plejehjemmet én gang om ugen.
Der undersøges om den kan køre fortsat. Det kunne være
en mulighed fremover at Mønsted kunne være tilknyttet
ordningen.

Forældrearbejde
•

Hvordan kan vi skabe projekter, som forældre kan deltage
i med arbejdskraft?

Kloge kvadratmetre – realdania
•

Kan vi skabe projekter der ligger herunder. Tina
undersøger hvilke kriterier der skal opfyldes.

Markering af fælles ledelse
•

Forplejning:
Jakob Busch

Motionsdagen d. 15/10 bruges til markering af fælles
ledelse

