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

Deltagere:

Uds. dato:

7. maj 2013

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.:

10/12

Mødedato:
Kl. (til-fra):

16. maj 2013
17.30 – 19.00

Sted:
Ref.dato:

Lærerværelset Mønsted

Jakob Busch (ref.)
Afbud: Rikke, Martin, Frederik, Kirstine, Marie

Bilag (er sendt ud ved mail):
Dagsorden:

Referat:

1.

Første møde efter lockout – Vi afventer

Orientering ved Formanden,
herunder godkendelse af referat fra
sidste møde

Fællesbestyrelsens formand er blevet inviteret til Skals/Ulbjerg,
der også skal have en fællesbestyrelse.
23. maj er der møde i Møldrup, næstformand og formand kan ikke
deltage – hvis andre fra FB har lyst kan de tage med

2.

Orientering fra Skolelederen

TOPI er udsat til efter sommerferien.
Efterslæb efter lockout i 3. klasse i både Mønsted og Sparkær
Skolelederen medbringer timefordelingsplan for 13/14 til junimødet.
På Mønsted skole skiftes der en del vinduer i den kommende
periode og der skal efterisoleres i Sparkær. Der er flere
forbedringer på vej ifht. de fysiske rammer – nye badefaciliteter i
´14 (Mønsted) og ´15 (Sparkær).

3.

Nyt fra elevrådene

Udgår pga manglende fremmøde
Fremadrettet er det vigtigt at motivere elevrådsrepræsentanterne
til at møde og tage indflydelse. Kommende elever skal have et
lille kursus af FB i hvad bestyrelsesarbejde er

4.

Udarbejdelse af underpunkter til
dialogbaseret aftalestyring

Hvordan kan arbejdet med dialogbaseret aftalestyring gøres
operationelisérbart blandt medarbejdere? Skolelederen spørger
skolechefen hvad næste træk er centralt – dernæst skal FB få
dette til at spille sammen med visionen

5.

Høringssvar vedr. den nye
ressourcetildeling (model 4)

Høringssvaret skal pege mod hvad model 4 i bilaget vil betyde for
Sparkær og Mønsted skoler.
Hvad er målet med den nye ressourcetildelingsmodel. Såfremt

Dagsorden:

Referat:
man i VK fortsat vil have mindre skoler er model 4 den dårligste.
Der er i forvejen få ressourcer på området. Man kunne spørge
forvaltningen: Hvilken slags minumumskvalitet skal en skole bestå
af?
Allerede nu arbejder mindre skoler (som Mønsted og Sparkær)
med utraditionelle løsninger, f.eks. egen vikardækning.

FB er optaget af at man kunne fortsætte den nuværende
tildelingsmodel indtil en ny skolereform kommer.

6.

7.

Før høring på Teknisk
servicelederområdet

Skolelederen uddeler ”bemærkninger til udkast til analyserapport
vedrørende mulig omorganisering af teknisk service…” til FB.

FB støtter ”bemærkninger til udkast…”
Beslutning vedr. princip for maksimal
Formanden gennemgår princippet
læring ved sygdom hos personalet
Dialog:
•

Princippet peger på en kulturændring. Kulturændringen
handler om at eleverne skal tage ansvar for egen
udvikling/læring.

•

Skolen skal operationalisere princippet f.eks. gennem
mere konkrete anvisninger

•

Det er skolen der tager næste skridt efter princippet er
vedtaget

Princippet er enstemmigt vedtaget
Skolelederen orienterer forældre og medarbejdere og sætter
princippet ind i en større kontekst.(f.eks. vision,
ressourceprioriteringer etc)
8.

Godkendelse af lukkedage i sfo og
klub

Godkendt
Per og Lene orienterer forældre og medarbejdere og sætter
princippet ind i en større kontekst (f.eks. vision,
ressourceprioriteringer etc.)

9.

Eventuelt

Punkt til kommende møder:
•

Rundvisning på alle adresser

Mødet i juni afholdes d. 13. kl. 18.00 i Mønsted
Jubilæum:
Kan man lave et arrangement ml. 12-15 i stedet for 8-12? OK i
Sparkær, Louise spørger kolleger på Mønsted skole
Ønsker til en jubilæumsgave fra elevrådet/medarbejdere
10. Mulighed for at arbejde videre i
arbejdsgrupperne

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
Martin Jespersen
Frederik Andersen
Kirstine Repsholt
Marie Hjorth Bøgestrand

Underskrift:

