Skolebestyrelsesmøde på Ulfborg Skole
Torsdag den 23. maj 2019 klokken 18.30 – 21.00
i personalerummet
Fraværende: Mona, Birthe, Jytte
Dagsorden________________________________________________________

1.

Informationer

Skoleleder:

Orientering

15 min.

Orientering om ansættelser
Justering af skolereformen er vedtaget, hvilket betyder at indskolingen går i skole 3
lektioner mindre om ugen.
Planlægning af sommerafslutning for skolebestyrelsen.

SFH-leder:

Referat:
Der er ansat 2 nye lærere.

2.

Opfølgning

Godkendelse af timefordelingsplan:

Orientering og beslutning

15 min.

Se bilag

Referat:
Der ytres ønske om mulighed for erhvervspraktik i udskolingen.
Beslutning:
Timefordelingsplan godkendt.
Side 1/5

Skolepatrulje:

Drøftelse

15 min.

Drøftelse om etablering af skolepatrulje ved fodgængerfeltet ved Ulfborg Børnehus.

Referat:
Bestyrelsen skal tage stilling om der er et behov, herefter skal politiet og teknisk
forvaltning kontaktes.
Beslutning:
Det besluttes, at der ikke skal etableres en skolepatrulje.

Børn- og Ungepolitik:

Orientering/drøftelse

15 min.

Hvordan arbejder vi med Børn- og Ungepolitikken på Ulfborg Skole?
Udkast fra ledelsen på Ulfborg Skole udleveres på mødet.

Referat:
I forhold til et fælles mind-set skal følgende: ”Jeg bidrager til mine omgivelser” evt.
omformuleres.
Udkastet er godt.
Beslutning:
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3.

Aktuelt

Kommunikation og samarbejde:

Drøftelse

30 min.

En høj grad af forældreinvolvering i skolen er i de senere år blevet fremhævet som
vigtigt for børns læring og trivsel og som en ressource, der har stort potentiale til at
forbedre skolen. Man har både i forskning og skolepolitik fremført høj
forældreinvolvering og et øget skole-hjem-samarbejde som en afgørende faktor for
børns trivsel og succesfulde skoleforløb.
Når Aula bliver taget i brug på alle folkeskoler efter sommerferien 2019, kan det være
en gylden mulighed for at overveje, hvordan og hvornår man ønsker at kommunikere
med forældregrupper. Med overgangen til en ny kommunikationsplatform kan de
gængse arbejdsgange tages op til revision og vaner kan brydes. Introduktionen af
Aula er derfor en oplagt anledning til også at udforme guidelines til den gode
kommunikation mellem institution og hjem.
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et oplæg, der kan danne grundlag for
drøftelser om skole-hjemsamarbejdet i skolebestyrelsen.
Vi forestiller os, at både spørgsmål og øvelser kan inspirere og bidrage til gode
diskussioner og overvejelser om Aulas anvendelse.
Formålet er at få udarbejdet lokale retningslinjer for kommunikation og samarbejde
mellem skole og hjem i Aula med afsæt i egne nuværende politikker.
Se bilag

Referat:
Drøftet.
Der skal tages stilling til hvornår/hvordan funktionen ”haster” bruges.
Det skal undersøges om der er en engelsk udgave af AULA.
Beslutning:
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et udkast til retningslinjer.
Arbejdsgruppen består af Chamilla, Heino og Rasmus.
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Ansøgning om konvertering af den understøttende undervisning i styrkeklasserne:
Orientering og beslutning
5 min.

Referat:
De sidste 3 år er der ansøgt om at nedsætte skoledagen i vores styrkeklasser, så de får
fri kl. 14.00.

Beslutning:
Bestyrelsen godkender nedsættelsen af skoledagen i styrkeklasserne

Konvertering af den understøttende undervisning til to-lærerordning – mellemtrin og
udskoling:
Orientering og beslutning
10 min.

Referat:
Beslutning:
Bestyrelsen godkender nedsættelsen af skoledagen på mellemtrin og udskoling.

Hensigtserklæring vedr. lejrskoler og skolerejser:
Drøftelse og beslutning
Forslag om tilføjelse – se prik nr. 7 i bilaget.
Forslag om ændring fra hensigtserklæring til princip.

15 min.

Referat:
Beslutning:
Forslag om ændring godkendt.
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Fremmøde til skolebestyrelsesmøderne: Drøftelse

20 min.

Referat:
Det forventes, at man kommer/prioriterer at komme til møderne.
Er man forhindret i at deltage i et SB-møde, skal det ske, når dagsordenen modtages.
Fremadrettet er der mulighed for at sidde i skolebestyrelsen i 2 år i stedet for 4 år.
Det er vigtigt, at der er en blanding af forældre, der sidder i 2 og 4 år.
Beslutning:

4.

Eventuelt
Venneforeningen laver en fælles oplevelse til sommerferieafslutningen.
Forslag om startpakke til børnehaveklassen fra venneforeningen.
Ungdomsskolen vil gerne støtte op om Sommersjov i Vest.
10 min

5.

Punkter til næste møde.
Referent: Pia Skaaning
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