Skolebestyrelsesmøde Vestergårdsskolen 22.5.2017
Deltager: Dorthe, Christine, Morten, Søren, Anne Dorte, Jens, Jens, Kristine,
Flemming, Thomas
Fraværende/Afbud: Jens, Ulrich

REFERAT:

22. maj 2017
Side 1 af 2

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Referat Godkendt
Dagsorden lægges fremover på intra eller godkendt
2. Meddelelser fra
Ledelsen:
* Der er ansat 3 lærer, to erfarne, 1 nyuddannet
* Committee Europe status
* forslag til gangarealer: der arbejdes videre med forslaget fra SIS, Holmriis
indfrier ikke helt formålet. Morten og Thomas arbejder videre med firmaet,
OBS på lys
Elevrådet:
* ingen punkter denne gang
Andre:
* Skolevejsanalyse: Kenneth og Maria, der er involveret i projektet er fraværende
* Ros til arrangementet for kommende nye forældre (2018/19)
3. Skemalægning
Baggrund for punktet: diskussion i bestyrelsen om prioriteringer i skemalægning, derudover brev fra undervisningsminister om skoledagens længde.
Derfor skal holdningen til dagens længde drøftes i bestyrelsen.
Gennemgang af Dorthes bilag:
a) skoledagens længde – ingen bemærkninger
b) bindinger til skemalægning
c) hensyn til
Diskussion: er der spildtid i lærerskifte mellem lektionerne?
Mest tidsspilde i forbindelse med frikvarterne, gode overlap, små pauser, det
fungerer ret tilfredstillende, hvis man spørger personalet og elever.
Søren: er der et behov for et princip eller er det nok med en drøftelse/holdningstilkendegivelse
Bestyrelsen er enig i, at to-person-ordningen er en god løsning, hvor det giver mening. Det er skoleledelsens puslespil og bestyrelsen er tryg ved ledelsens vurderinger. Der skal ikke høres i hvert enkelt tilfælde.
4. Skolefesten
Godt forarbejde med teaser og tilmelding, der kommer i løbet af ugen.
Tilmelding i papirform, afleveres til klassekontaktpersonen.
Tak til Ulrich for et stort og godt stykke arbejde.
Udfordring: forældrerådene i forskellige klasser kan ikke umiddelbart kommunikere med hinanden; der findes åbenbart en løsning et eller andet sted i
intra; Flemming spørger Hans.
Videre reklame for skolefesten: tilmelding på forsiden, sms-reminder en uge
inden.

BØRN OG UNGE
Pædagogisk afdeling
Aarhus Kommune

Vestergårdsskolen
Nordbyvej 25
8260 Viby J
Telefon: 87 13 99 00
Direkte telefon: 87 13 99 00
Direkte e-mail:
thojag@aarhus.dk
Sagsbehandler:
Thomas Jäger

Skolebestyrelsesmøde Vestergårdsskolen 22.5.2017
Deltager: Dorthe, Christine, Morten, Søren, Anne Dorte, Jens, Jens, Kristine,
Flemming, Thomas
Fraværende/Afbud: Jens, Ulrich

Intromde til de kommende 0.klasser ligger direkte op til skolefesten. Så de
”nye” 0.klasser kan deltage.
5. Skoleskak
Hvilke ressourcer vil det kræve; hvilket omfang kan det have (undervisning,
SFO, weekendturneringer?)
Skoleskak som særlig disciplin i undervisningen, med særlige forløb og fokuspunkter
Initiativet afhænger af, om der er noget personale, der har mod på at gennemføre det: SFO har nok ingen.
Kan det forelægges for matematikfaglærerudvalget? Jan sender materialet
igen til Dorthe.
6. Engagement i forældregruppen – brainstorm; udskydes til næste gang
7. Eventuelt:
PLC og bogindkøb: hvordan er indkøbsaftalepolitikken for bogindkøb?
Ombygningsbudget: kælderprojekt
Overslag idrætsomklædning
Matematikfessor
Elevfravær: tages op til næste møde
Penge til trafiksikkerhed: ansøgningsfrister flere gange om året; vi tænker
over; Kristine sender linket ud til bestyrelsen.
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