REFERAT FOR MØDE I FÆLLESBESTYRELSEN FOR MØNSTED SKOLE OG SPARKÆR LBO.

Deltagere:

Uds. dato:

10. januar 2012

Forældrerepræsentanter: Henrik Andersen, Jens Malmkvist,
Jane Serup, Susanne Vestergaard, Bo Hessellund Carstens,
Rikke Rønning og Malene Roersen
fællesbestyrelsen
Medarbejderrepræsentanter: Lene Bundgaard & Louise
Møller Hansen
Elevrådsrepræsentanter: Mønsted og Sparkær

Møde nr.:

01/12

Mødedato:
Kl. (til-fra):

18. januar 2012
17.30 – 20.00

Sted:
Ref.dato:

Lærerværelset Mønsted
18. januar

Jakob Busch (ref.)
Afbud: Jens,

Bilag:
1. Formandens bemærkninger til dagsordenen. (Internt arbejdspapir).
1.1. Trafikfarlige veje i Viborg kommune.
Dagsorden:

Referat:

1.

Oplæg ved Formanden, herunder
godkendelse af referat fra sidste
møde

Referatet godkendt

Orientering fra Skolelederen

7. feb. Skal alt pæd. personale til foredrag med Peter Bastian

2.

Orientering omkr. forældrehenvendelse.

Lærerne har udfyldt ønsker til kompetenceudvikling ifht. De
centralt afsatte 6 millioner kr. til kompetenceudvikling ifht.
Inklusion.
PPR mangler pt. 6 medarbejder, men der ansættes ikke nye.
Der har været besøg af kommende 0. klasses elever samt
forældre i både Mønsted og Sparkær
Indenfor 14 dage kommer der legeplads i Sparkær. Til senere FBmøde: overvejelser om reklamefinansieret legeplads
Der har været afholdt informationsmøder for ledelse og
næstformand i lokal-MED om den nye ressourcetildelingsmodel
3.

Nyt fra elevrådene

Sparkær:
Elevrådet er i gang med at arrangere en trivselsdag d. 2. marts.
Elevrådets legepladsønsker ligger på intra
Mønsted:
Er i gang med planlægning af løb for hele skolen, som alternativ
til trivselsdagen(30. marts). PT er elevrådet i gang med at finde
sponsorgaver.

Dagsorden:

Referat:

4.

Regnskab 2011. tidligere udmeldt overskud er stadig gældende.
Dvs. der skal drøftelser til omkring hvad overskuddet skal bruges
til.

Økonomiopfølgning

Med 7 stemmer for bestemmer fællesbestyrelsen at honorere et
meget lavt sygefravær blandt medarbejdere med at opfylde
aktuelle ønsker på skolerne ifht.
Undervisningsmidler/kompetenceudvikling etc.
Personalet skal spørges om ønsker.
Budget for 2012 med ny ressourcetildelingsmodel gennemgået.
Til senere dagsorden: hvad kan et overskud bruges til?
Formanden følger op på dette punkt
5.

Revurdering af overvågningskamera

Kamera opsættes hurtigst muligt

6.

Opfølgning på buskørsel

Orientering:
Busruterne er ok, reglerne om max en times transport (både frem
og tilbage) er overholdt.
Dialog om trafikfarlig veje: enkelte elever går op til 300 meter
langs Hvidevej.
JB undersøger hos forvaltningen hvad der er gældende regler for
skolebørn ifht. trafikfarlige veje

7.

Orientering om igangværende tiltag
på skolerne

Eksempler på initiativer i Mønsted gældende for alle trin:
Cooperative learning og classroom-management som
undervisningsform ifht til at inkludere alle elever.
Fuldstændig afdelingsopdeling har været en vigtig forudsætning
for at kunne lykkes med inklusionsopgaven. (Udfordring i
Sparkær: én lærer er i begge afdelinger)
Der holddeles ofte
Stor løbende kommunikation i klasseteamene
Der er flere ”ekstra” voksne, ex. Studerende
Der arbejdes systematisk med legegrupper i pauser og i fritiden
Der arbejdes struktureret og forudsigeligt
Der er stor gennemsigtighed for forældre ifht. inklusion, det
gælder for hele klassens forældre.
Det er kendte ansigter der kommer i alle klasser, også i
vikarsituationer
Systematisk og stor kontakt til hjemmene. Netværksmøder.
Der arbejdes med handleplaner
IT
Stort samarbejde mellem skole og SFO

Dagsorden:

Referat:
Eksempler på initiativer i Sparkær gældende for alle trin:
Ovenstående pkt. gør sig også gældende i Sparkær
Sparkær skole arbejder med udgangspunkt i LP-modellen
På Sparkær skole arbejdes yderligere ofte på tværs af årgange
Smartboards/IT
Fælles:
2 oplæg på pæd. råd. Fra børnepsyk. om AD/HD

FB ønsker samme orientering fra børnehave og SFO.
8.

Orientering om Børnehaven

Skoleleder:
Den planlagte flytning af børnehave fra nuværende placering til
skolen er ikke økonomisk realistisk. Der ønskes en udtalelse fra
FB ved kommende møde.
Orientering om aktuel personalesag.
Rikke:
Referat af møde uddelt
Børnehaven ønsker større synlighed – de får en plads på LBOens
hjemmeside. Børnehaven vil også gerne repræsenteres med nye
billeder.
SFOens ferieplan (og andre vigtige informationer) bør ligge på
skoleporten, så børnehavens forældre kan læse den.
Idé: At lade én fra Sparkær skole demonstrere Skoleportens
muligheder på forældremøde i børnehaven.

9.

Eventuelt

Børneløb i Viborg. Kunne forældre opfordres til at lave
løbetræning før for børnene?
Det vil også være godt, hvis eleverne kunne deltage i
kalkbrænderløb og andre lokale løb. Jane er tovholder på dette
punkt

Godkendelse som referat og beslutninger:
Navn:
Jens Malmkvist
Malene Roersen
Bo Hessellund Carstens,
Henrik Andersen
Susanne Vestergaard,
Jane Serup,
Rikke Rønning
Lene Bundgaard
Louise Møller Hansen

Underskrift:

Karoline Aarup Riis
Mai Holst Laursen
Stine Schmidt Kristiansen
Stine Stavnskær Kirk Nielsen

