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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. ’Valg af referent
Pernille Brix Daugberg

3. Skolens udeområder
1. Vi har fået godkendt en ekstra bevilling på 300.000 til legeplads
Vi præsenter planen og kan forhåbentlig give et tidsperspektiv.
Vi forsøger samtidig at ligge det sammen med byudviklingsprojektet for at skubbe
på der til vores ungeområde.
Henrik præsenterede Vadum skoles nye legeplads i skolegården. Vi vil prøve at
se om vi kan få jord fra det nybyggeri vi har her i Vadum, til kælkebakken ved
sportspladsen. HJ, Michael.
Tegninger af legepladsen hænger på glasvæggen indtil kontoret.
Henrik præsenterede også det nye udeområde som udskolingen har fået bevilligt.

4. Sundhedspolitik kort orientering omkring status
1. Arbejdet i udvalgene
Henrik præsenterede den overordnede sundhedspolitik for Vadum Skole.
Der kommer et link til Vadum Skoles sundhedspolitik på Aula, når den er helt færdig.
Elevrådet kommenterede på at man ikke kunne stoppe en kageordning midt i
året. Der blev snakket meget om forældrenes holdninger til kageordningen.
Vi talte også om boden.
Vores sundhedspolitik skal ses, som en masse ting vi prøver af.
Bevægelse i skolen, Jens har lavet nogle forslag til brainbreaks, som lærer og
pædagoger kan bruge i timerne med eleverne.

5. Ledelsens læringssamtale med forvaltningen
Den pædagogiske ledelse har været til læringssamtale. Her har vi haft fokus på
status i afdelingerne samt udviklingen.
Vi gennemgår på mødet vores materiale omkring elevernes faglige udvikling og
trivsel i de tre afdelinger. Endvidere drøfter vi de aftalte mål vi har for det videre
arbejde med skolebestyrelsen.
Der vil være muligt for skolebestyrelsen at kommentere og give input til fremtidige
mål.
Lene fortalte om indskolingen, og om ”fri for Mobberi” som pædagogerne underviser i, i indskolingen.
Eleverne fra elevrådet forslog venskabs klasser, de foreslog også at man måske
kunne få en ven, fra de ældste klasser at tale med.
Michael fra bestyrelsen forslog at tage et værdiord frem om måneden, som f.eks.
tolerance, og at hele skole så skulle tale om det.
Jens fortalte om mellemtrinet.
Forældrene spurgte ind til elevfravær.
Elevrådet forslog at de ældre elever fra overbygningen skulle have samtaler med
mellemtrins eleverne.
Eleverne på mellemtrinet har mere bevægelse i timerne.
Henrik fremlagde ældste afdeling.
100% starter på en ungdomsuddannelse.
Gennemsnitskarakteren var 7,76 sidste år.
Eleverne fik flotte resultater til eksamen sidste år.
Der var ønske fra elevrådet om at få mere at vide om hvad der sker med kroppen
når man kommer i puberteten.
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6. Information omkring arbejdet med professionel kapital
Alle skoler i Aalborg arbejder med professionel kapital. Det lokale MED udvalg
har dels arbejdet med en undersøgelse af personalet og dels med det fremadrettede fokus for personalet fremadrettet.
Vi gennemgår skolens styrker og svagheder, samt planen for det videre arbejde.
Vi har til info valgt at ligge professionel kapitalundersøgelsen i tråd med klimamålingen.
Punktet udgik på grund af tidsmanglen.
7. Information omkring samarbejde med foreningslivet
Gunnar som er konsulent i skoleforvaltningen, tager teten på samarbejdet i foreningslivet.

8. Nyt fra (15 min)
1. Formanden
Vi har problemer med at forældre parkerer foran indkørsler omkring skolen.
2. Ledelsen
Vi har fået ny rengøringsdame.
Vi har fokus på næste skoleår.
DUS personalet er i gang med pædagogisk kursus, og de har også været på inspirations tur og set en anden DUS for at få inspiration.
Udgifter til vikarkontoen er faldet på skolen.
De ældste har haft ny måde at lave terminsprøver på og det fungerede fint.

3. Personalet
4. Eleverne
5. Øvrige

6. Evt. (5 min)
Henrik Jungersen
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