Referat
Møde

Skolebestyrelsesmøde

Vadum Skole

Tid

20-03-2018, kl. 17.00 – 19.00

Skoleforvaltningen
Søndermarken 29
9430 Vadum
Init.: HJ

Sted

Personalerummet på Vadum Skole

Deltagere
Pernelle Brix Daugberg, Michael Kjærsgaard Nielsen, Kirsten Hurup, Søren Peter Bendtsen, Mette Ekstrøm Jensen, Marlene Jærv, Tine Mølholdt Pedersen, Mette Hedegaard Jensen (1.supl.), Mette Hjort Gyde Nygaard
(2.supl.), Nichelas Pankoke-Rotheisen, Dorte Thomsen,
elevrepræsentanter, Lene Henriksen, Preben Krogsgaard, Henrik Jungersen, Michael Dollerup

Afbud

Mette Ekstrøm Jensen, Marlene Jærv, elevrepræsentanter

Sagsnr.

20 -03 - 2018

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Kort nyt fra:
1. Formanden:
Kirsten modtager mange mails om det kommende skolebestyrelsesvalg.
2. Skolens ledelse:
Vi arbejder med planlægning af skoleår og budget.
3. Personalerepræsentanten:
Hos personalet er det næste skoleårs fagfordeling, den evt. kommende konflikt og
afgangsprøverne der bliver talt om.
4. Eleverne:
Vi har fået refleksveste fra TRYG, som man kan bruge, når man er på tur med
eleverne.
Elevrådet har stillet forslag til ændring af ungdomsuddannelsens vejledning. Dette
bliver behandlet onsdag den 21/3.
Frederik er i Strassburg med ungebyrådet.
5. Øvrige:

3. Handlinger ved en evt. konflikt
Der bliver undervisning i de klasser, hvor lærerne ikke er konfliktramte.
Der vil ikke blive lavet om på skemaerne.
Der kommer mere information når skoleledelsen ved mere.

4. Godkendelse af Budget 2018
Efter en god dialog blev budgettet til skole og DUS godkendt.
Skolebestyrelsen finder det bekymrende, at der er så stor forskel mellem de udmeldte
driftsmidler og det nødvendige behov. Specielt er der brug for at kigge på tildelingen
på vikarområdet, der ikke har ændret sig i forhold til blandt andet ekstra efter-videreuddannelse, seniordage, barnets anden sygedag og lignende. Det er vigtigt, at der fra
forvaltningens side bliver udmeldt realistiske budgetter.
5. Timefordelingsplan
Timefordelingsplanen blev gennemgået.
Efter en god diskussion om timefordelingsplanen har skolebestyrelsen besluttet at
skrive et brev til skoleudvalget angående de udfordringer, vi har på Vadum Skole.

6. Mobbepolitik
Oplæg ved Derek – bilag kommer inden mødet.
Oplægget blev diskuteret og det videre arbejde blev drøftet. Der blev blandt andet
diskuteret:
Forældre – forældre arbejde
Fokus på det forebyggende
Eksterne samarbejdsparter
Skrive i børnesprog så eleverne ved, hvad det står
Det skal være handlingsorienteret
Hvilke tiltag kan vi gøre?
Hvordan arbejder vi med trivsel?
Hvad er vores grundlag –fundament for trivselsarbejdet?
Hvad er lærernes, eleverne, forældrenes arbejde/rolle ifm. trivselsarbejdet?
Den gode klasse, hvordan bruger vi det?

Inden næste møde skal vi inddrage de øvrige forældre på skolen i processen via intra.
Vi vil rette henvendelse så vores arbejde med antimobbestrategien vil blive mere
kvalificeret.
Midlertidig arbejdstitel: Du skal sørge for, at andre har det godt.
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7. Evt.
Der var ikke noget til evt.
8. Valgmøde
Kun for valgbestyrelsen – Kirsten, Pernelle og Henrik
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