Referat
Møde

Skolebestyrelsesmøde

Vadum Skole

Tid

15-01-2019, kl. 17.00 – 20.00

Skoleforvaltningen
Søndermarken 29
9430 Vadum
Init.: HJ

Sted

Vadum Skole

Deltagere
Pernelle Brix Daugberg, Michael Kjærsgaard Nielsen, Kirsten Hurup, Søren Peter Bendtsen, Tine Mølholdt Pedersen, Jeanette Krogh Thomsen, Pernille Bülof Aggerholm,
Malene Søndergaard Jespersen, Karin Bornæs, Nichelas
Pankoke-Rotheisen, Dorte Thomsen, Lene Henriksen,
Preben Krogsgaard, Henrik Jungersen, Jens Rødgaard,
elevrådet

Afbud

Lene Henriksen.

Sagsnr.

15 -01 - 2019

1. Valg af referent
Preben Krogsgaard

2. Høringssvar øget inklusion (skal være inde dagen efter, så vi har mulighed for
at ændre det sidste)
Høringssvaret blev gennemgået og rettet til. Bestyrelsen godkender høringssvaret.

3. Hvad vil vi bruge mødet med Tina French til? Hvad skal vores fokus punkter
være? (Drøftelse i grupper)
Hvordan skaber vi et attraktivt skoletilbud i kommunens yderområder, når man har
udfordringer med at udnytte tilbuddene i Aalborg grundet transport.
(fx tilbuddene på www.nogetathavedeti.dk, naturvidenskabsfestival, street mekka,
klyngeskoler – der er udfordringer med at få bustransport til at hænge sammen, når
vi ikke må udløse en ekstra bus, og vi max må være 15 børn/voksne pr. afgang)

-

Inklusion
Transport af elever til specialtilbud (økonomien)
Varme hænder
Trafik – Sikker skolevej

Forskellen på undervisningstimetal for lærerne på skolerne i et fælles skolevæsen
Hvad er planen for udviklingen af udendørs læringsrum (skoleår)?
Skolernes feriekalender 2. januar

4. Brug af vikarer (vi får pt mange forespørgsler angående brugen af vikarer samt
frekvensen heraf. Vi ønsker at drøfte dette på mødet. Kan vi gøre det bedre?
Kan vi gøre noget andet?)
Henrik lavede et oplæg om punktet herefter drøftede vi, hvad vi kan gøre bedre.
Der blev besluttet at HJ og PK laver et informationsbrev om vikardækningen med eksempler på, hvad dette dækker over. Ledelsen vil i informationsbrevet tilbyde et aftenmøde omkring vikardækningen.
Besked tilbage til ledelsen går genemmen forældrerådet.

5. Elevfravær (vi har rigtigt meget ekstraordinært fri ved elever. Der er mange klasser hvor hele klassen kun har været i skole samlet få gange i løbet af året – det
er en udfordring i forhold til gennemgang af fagligt stof. Her tænkes ikke ved
elevsygdom) – det punkt kan evt skydes til februar mødet, hvis vi har for meget
på.







Punktet blev drøftet med mange forskellige synspunkter:
Hvad skal der siges nej til
Det er forældrenes ansvar, at eleverne er i skole og hvad de får fri til
Betydning for undervisningen når der er elever fraværende.
Opfordre til kun at tage fri når det virkelig er nødvendigt.
Idræt er der altid mange der ikke har tøjet med
Skal der fokus på at ringe hjem til elever
Det blev besluttet at elevfravær er et at punkterne vi vil informere om til det samlede
forældremøde i september.

6. Info og meddelelser fra bl.a. – Trafik og legeplads
Henrik informerer om sikker skolevej og det arbejde der er omkring parkeringspladser
og vendeplads.
Preben informerer omkring idrætsskole – der vil blive lavet et Facebook opslag hvor
vi kan være i dialog med forældrene om idrætsskole – Preben tager kontakt til kommunikationsafdeling angående om de kan lave et oplæg, vi kan lægge på Facebook.
Der har været afholdt fysisk APV (ArbejdsPladsVurdering) og der vil blive lavet noget
opfølgende arbejde på denne.
Klimamålingen vil blive arbejdet med i MED-udvalget og der vil komme nogle konkrete tiltag på baggrund af klimamålingen.
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Vi arbejder i Vadum Samråd angående byudvikling.

Henrik Jungersen
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