Mandag d. 06. januar 2020

Referat fra skolebestyrelsesmødet tirsdag den 14. januar 2020 kl. 17.30
Forældrevalgte
Pernille Oppelstrup (Formand)
Keld Sørensen (Næstformand)
Maria L. Jensen
Laila Marie Jensen
Jesper Gregersen

Medarbejderrepræsentanter
Ditte Skovgaard
Kristina Rasmussen
(Der er ingen suppleanter).

Ledelsen
Astrid Binderup, Viceskoleleder (Referent)
Anna Marie Sauer, SFO-leder
Anders Skinnerup, skoleleder. (Formelt
bestyrelsens sekretær).

(Der er ingen suppleanter).

Afbud - ingen
Referater
Tidligere referater kan læses på Vestermarkskolens hjemmeside. www.vestermarkskolen.dk Se under fanen: Bestyrelsen.

Dagsorden
1. Godkendelse og underskrift af referat fra skolebestyrelsesmødet den 26. november 2019.
o Referatet er godkendt og underskrevet.
2. Gensidig kort orientering
Ditte og Kristina: Input fra dagligdagen i skole og SFO.
o Det summer og emmer af forberedelse til emneugen.
o En rolig opstart efter juleferien.
Anna Marie: Input fra SFO.
o Skolen har fået nye mooncars.
o Den 3.2. 2020 kommer der 2 erfarne pædagogstuderende i praktik i 7 uger.
o Der er 3 elever fra SFO’en på gymnastikholdet. Holdet er etableret i samarbejde med gymnastikforeningen i Aars.
Anna Marie undersøger muligheden for, i hvilken form det kan fortsætte.
Anders:
o Vi har en pædagogmedhjælper, der stopper på Vestermarkskolen den 1.2. 2020. Vedkommende er medhjælpernes TR,
hvorfor vi står overfor et TR valg, der afholdes den 22.1. 2020.
o En pædagogmedhjælper går på efterløn i marts 2020.
o Vi har i de tidligere år, efter aftale med bestyrelsen, meldt hver enkel elev fra til den landsdækkende
trivselsundersøgelse. Bestyrelsen beslutter, at vi igen i år fritager eleverne fra undersøgelsen.
3. Skolefesten fredag d. 31. januar 2020 – uge 5. Astrid Lindgrens Forunderlige Verden
 Status på planlægningen. På Vestermarkskolen og i Messecenteret.
o Klasserne har fået emnet ud, det bliver i år Astrid Lindgrens Forunderlige Verden.
o Klasserne er begyndt at forberede sig.
o Alt vedr. messecentret er der styr på.
o Der er for-generalprøve torsdag den 30.1. 2020.
 Tombola. Status på indsamling. Status på hjælp til indsamling. Planlægning af de praktiske opgaver ifm.
opstilling i Messecenteret samt salg af lodder fredag aften.
o Pernille har indsamlet 300 gaver og regner med, at der vil blive indsamlet ca. 500 gaver i år.
o Der er flere pårørende, der samler ind, og der er indleveret flere gaver.
o Pernille laver aftaler med de øvrige forældre vedr. hjælp til at få tombolaen klar onsdag, torsdag og
fredag.
o Anna Marie hjælper onsdag formiddag.
o Pernille har opsyn med tombolaen fredag formiddag.
o Helle Busk bestiller lodder.
 Kunstværk(er). Der skal arrangeres en auktion fredag aften. Hvem kan stå for den? Hvordan gør vi det?
Vestermarkskolen
Vestre Boulevard 17, 9600 Aars
Tlf.: 99 66 99 00
www.vestermarkskolen.dk

o
o
o

Der bliver 2 kunstværker – det skal fremgå hvilke klasser, der har lavet hvilke kunstværker.
Der hænges et skilt op, hvorpå der står, at der bliver en auktion på kunstværkerne.
Anders/Henrik styrer auktionen ca. 19.45.

4. Aula – kort opfølgningspunkt (status)
Aula er det nye samarbejdsforum, der har afløst Intra. Se tidligere referater for processen igennem 2019.
Vesthimmerlands Kommune og dermed Vestermarkskolen begyndte i uge 43 2019.
Kort status på:
 Hvordan bliver Aula brugt efter de første måneder?
o Forældrene til ca. halvdelen af eleverne har været på AULA.
 Det blev meddelt alle forældre, ifm. julebrevet 16. december 2019, at al information fra administrationen (kontor og
ledelse) fra uge 9 kun kommer ud via Aula (referater, invitationer, meddelelser osv.).
Kan vi fastholde denne tidsplan?
o Vi fastholder, vi kun bruger AULA fra uge 9.
 Er der nye initiativer vi skal iværksætte?
o Der skrives til alle forældre minimum 2 gange i de kommende uger.
o Vi anvender AULA fra uge 9.
o Lærerne orienterer om og opfordrer forældrene til at kommunikere på AULA.
 Skolebestyrelsens rolle? Skal skolebestyrelsen udtale sig overfor forældrekredsen?
o Opfølgning og drøftelse på næste bestyrelsesmøde under punktet ”Status på AULA.”
5. Kommende bestyrelsesvalg
Der er valg til bestyrelsen i foråret 2020. Vestermarkskolen har forskudt valg, så det er ikke alle i bestyrelsen, der er på valg.
Skolebestyrelsens sammensætning er på nuværende tidspunkt følgende:
Pernille Oppelstrup, formand (Valgt for 2018-2022)
Maria L. Jensen, (Valgt for 2018-2022)
Laila Marie Jensen, (Valgt for 2018-2022)
Keld Sørensen, næstformand (Valgt for 2016-2020)
Jesper Gregersen, (Valgt for 2016-2020)
Det betyder, at Keld Sørensen og Jesper Gregersen er på valg.
Opgaver:
1) Gennemgang af valgproces. v/Anders (Se også medsendte bilag).
2) Etablering af valgbestyrelse: Anders Skinnerup og Pernille Oppelstrup samt et menigt forældrevalgt medlem.
3) Afklaring af om Keld og Jesper ønsker at stille sig til rådighed for genvalg.
4) Jf. valgproces skal vi proklamere valget. Se udkast til brev til forældrene på side 4.
5) Der er mulighed for at opfordre forældre til at stille sig til rådighed for at blive opstillet. Hvordan gør vi dette?
Er der forældre vi ønsker at kontakte? Tænk dette igennem inden mødet.
Drøftelse og beslutning om vi det videre arbejde.
o
o
o
o
o

Valgmødet afholdes den 10. marts før bestyrelsesmødet.
Maria vælges som det menige forældrevalgte medlem.
Kjeld og Jesper står ikke til rådighed for genvalg.
Vigtigt med bred repræsentation af klasserne.
Udkastet til brevet til forældrene er vedtaget med de ændringer, der er aftalt på mødet.

6. Eventuel vejledning eller anbefaling i forhold til privat afholdelse af elevernes fødselsdage
(Udsat fra det seneste møde).
På baggrund af en konkret oplevelse ønsker Pernille og Laila en drøftelse af afholdelse af elevfødselsdage.
Pernille og Laila indleder med at kvalificere dette punkt yderligere.
Bemærkning fra skolelederen: Et sådan punkt hører normalt til på et forældremøde i en klasse, da det ikke er en ledelse eller
skolebestyrelse, der skal blande sig i private forhold, når fødselsdage afholdes i privat regi.
Det er derfor vigtigt, at vi behandler dette punkt med opmærksomhed på de eventuelle principielle og overordnede forhold.
Drøftelse.
Forældrene i skolebestyrelsen foreslår, det drøftes og der indgås aftaler blandt forældrene i alle klasser om, hvordan man i
videst mulig omfang tilgodeser alle eleverne, når der inviteres til fødselsdag og private fester. Dette kunne være til det
førstkommende forældremøde ud fra forslag om følgende 3 muligheder.
o Alle eleverne i klassen inviteres med.
o Enten drengene eller pigerne inviteres.
o Hvis der inviteres enkelte elever fra én eller flere klasser, skal invitationerne omdeles privat.
Vær generelt opmærksomme på, at invitere til og afholde fødselsdage og fester, så ingen holdes udenfor.
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Beslutning.
Der orienteres om på et lærermøde, at punktet er drøftet i bestyrelsen. Hvis der kommer invitationer ud til omdeling i klassen
til enkelte elever, sendes disse retur, så de omdeles udenfor skoletiden.
7. Transport (fast punkt)
Status og mulighed for drøftelse.
o Der er ingen aktuelle problemstillinger.
8. Økonomi (fast punkt)
Status på Vestermarkskolens økonomi (sammenholdt med elevtallet).
Det vil på dette møde være for tideligt at fremlægge det endelige resultat for 2019. Det forventes klar ultimo januar eller
februar.
Drøftelse og beslutning.
o Anders gav en kort status på økonomien, uddybes på det kommende bestyrelsesmøde.
9. Punkter til kommende bestyrelsesmøder (vær opmærksom på årsplan)
Tirsdag d. 10. marts 2020
Bestyrelsesvalg
Status på Aula
Økonomi
Elev status i henholdsvis skole og SFO
Evaluering af skolefest og skolefestuge
Tirsdag d. 28. april 2020
Bestyrelsesvalg
Tirsdag d. 16. juni 2020
Evaluering af 2019/2020 og overskrifter idéer til bestyrelsens årsberetning.
Tirsdag d. XX. august 2020
Gennemgang og revidering af årshjul
10. Eventuelt & promovering af Vestermarkskolen
o Der var ikke noget under punktet.
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