Skolebestyrelsesmøde på Ulfborg Skole
Torsdag den 31. januar 2019 klokken 18.30 – 21.00
i personalerummet
Fraværende: BO, Karen, Heino, Michael
Dagsorden________________________________________________________

1.

Informationer

Skoleleder:
Orientering
20 min.
Ny tildelingsmodel for specialområdet blev vedtaget i Børne- og Familieudvalget d.
6. december.
Justering af nuværende tildelingsmodel på almenområdet blev vedtaget i Børne- og
Familieudvalget d. 6. december.
Julegave fra skolechefen til alle skoler. Ca. 10 millioner kroner var ikke blevet fordelt
ud til skolerne pga. færre elever i skolesystemet. De penge er fordelt til almen- og
styrkeklasser.
Kursus for bestyrelser d. 21. januar 2019 på Rolf Krake Skolen er udsat på ubestemt
tid. Nærmere info følger.
Politiet har haft et morgencheck (lys, seler, mm) på skolens forplads. De havde ingen
bemærkninger og var meget tilfredse med både cyklister og bilister.
Karen, Chamilla og Rasmus deltog i Workshop den 10. januar 2019 hvor temaet var
kommunikation og anvendelse i det nye AULA. Alle forældre skal oprette et UNIlogin for forældre inden 1. marts.
Skoleledelse og administrator uddannes i løbet af februar. Herefter bredes det ud til
medarbejderne på skolen. AULA går i luften 1. august 2019.
Seminar for skolebestyrelser med fokus på kommunikation og samarbejde

Seminar for
skolebestyrelser.docx

SFH-leder:
Vi er repræsenterede i en arbejdsgruppe, som skal arbejde med en tildelingsmodel for
special-SFH.
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Referat:
Chamilla undersøger, hvem der vil deltage i Seminar for skolebestyrelser lørdag den
16. marts i Silkeborg.
Der er kommet en invitation til et seminar om social kontrol onsdag den 27. februar
kl. 17-20.30 på Holstebro Gymnasium. Skolelederen og en lærer deltager.
2.

Opfølgning

Kontekstafklaring:
Drøftelse
Hvad er det vi gerne vil arbejde med i skolebestyrelsen i denne periode?
Hvad hører til på et bestyrelsesmøde og hvad skal placeres andre steder?

20 min.

Referat:
Udsættes til næste møde.
Beslutning:

Kommunikation og samarbejde:
Drøftelse
20 min.
Med afsæt i drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde blev der nedsat en arbejdsgruppe
bestående af Chamilla, Mona, Heino og Jytte. Gruppen kommer med tilbagemelding
fra deres møde.

Referat fra mødet
om udvikling af kommunikation og samarbejde mellem forældre og skole den 17.docx

Referat:
Forslag om et tværnational backup team etableres, dette skal støtte forældre i at
deltage i skolerelaterede aktiviteter.
Der kommer en forældrebackup til forældremødet i maj-gruppen.
Beslutning:
Arbejdsgruppen prøver at konkretisere det tværnationale backup team.

Lejrskoler og skolerejser:

Drøftelse

20 min.

Maksimum for forældreopkrævning for lejrskoler/skolerejser.
Tilbagemelding på hvad lejrskolen i 7. klasse har kostet de seneste år.
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Referat:
Forældrebetaling (obligatorisk) til lejrskolen i 7. klasse på 650 kr. De dækker
forplejningen.
En indbetaling til klassekassen fra 0. – 6. klasse på 100 kr. om året, er nok til at
dække evt. ekstra oplevelser i forbindelse med lejrskolen i 7. klasse.
Beslutning:

3.

Aktuelt

Økonomi:
Resultat af 2018 og budget 2019

Orientering

15 min.

Referat:
Gennemgået.
Beslutning:
Budget 2019 godkendt.

Hjertestarter på Ulfborg Skole:
Drøftelse
Vi er blevet kontaktet af en ung kvinde, som organiserer indsamlinger til
hjertestartere. Er vi interesserede i en hjertestarter på Ulfborg Skole?

15 min.

Referat:
Drøftet.
Beslutning:
Ulfborg Skole vil gerne tage imod tilbuddet om en hjertestarter.

Projekt trivsel på Ulfborg Skole
Orientering/Drøftelse
10 min.
Medarbejderne på Ulfborg Skole arbejder i dette skoleår med Trivsel. Målet er at
komme frem til en fælles forståelse og en fælles formulering af trivsel på Ulfborg
Skole. Derudover arbejdes der på en systematisk læseplan for trivselsfremmende
aktiviteter, så der bliver en rød tråd i trivselsarbejdet.
Formuleringer om
trivsel.docx

trivselsfremmende
aktiviteter samlet.docx

Referat:
Der arbejdes i personalegruppen på en fælles formulering af ”Hvad er trivsel?”.
Der er ved at blive udarbejdet en læseplan og et idekatalog for trivselsfremmende
aktiviteter på Ulfborg Skole.
Trivselsgrupperne inddrages på sigt i projektet.
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Beslutning:
Skolebestyrelsen deltager i næste pædagogisk arrangement den 2. maj kl. 16.3018.30.

Kampagne ift. mobiltelefoner og forældre

Drøftelse

20 min.

Referat:
Der skal laves en kampagne i forhold til mobiltelefoner og forældre.
Beslutning:
Birgitte, Michael og Rasmus arbejder videre med kampagnen. Rasmus indkalder.

4.

Eventuelt
10 min.

5.

Punkter til næste møde.

Kommunikation og samarbejde.
Mobiltelefoner og forældre.
Referent: Pia Skaaning
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