Skolebestyrelsesmøde på Ulfborg Skole
Tirsdag den 4. december 2018 klokken 17.00 – 19.30
i personalerummet
Fraværende:
Dagsorden________________________________________________________

1.

Informationer

Skoleleder:
Orientering
10 min.
Ny tildelingsmodel for specialområdet blev udsat på mødet i Børne- og
Familieudvalget d. 22. november. Det er på dagsordenen igen d. 6. december.
Der opsættes pullerter og blomsterkummer på skolens parkeringsplads, så det ikke
længere er muligt at køre rundt om multibanen. Der opsættes også pullert, så der ikke
bliver varelevering mm. i mellemtrinnets skolegård.
Kursus for bestyrelser d. 21. januar 2018 på Rolf Krake Skolen. Nærmere info følger.
I forbindelse med implementering af Aula vil forvaltningen gerne invitere til en snak
med forældrene om deres fremadrettede brug af og kommunikation i det nye Aula –
det er det, som også kaldes ”anvendelsesstrategi”.
Der er workshop den 10. januar 2019 kl. 14.00-17.00, hvor der er plads til 2
forældrerepræsentanter fra hver bestyrelse.
Formand:
Orientering om tankerne bag en ny dagsorden.
SFH-leder:
Pr. 1. december får vi ny pædagogstuderende, som skal være i huset frem til 1. juni
2019. Det bliver den sidste studerende i en specialpraktik. Fremadrettet vil vores
pædagogstuderende være tilknyttet almenområdet både i skole og SFH.
Referat:
Chamilla og Karen deltager i Aula workshop.
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:
Beslutning:
Udsat til næste møde.
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Principper:
Drøftelse
45 min.
Hensigtserklæring vedr. lejrskoler og skolerejser. Det skal afklares hvorvidt der skal
fremgå, at turen skal gå til Bornholm.
Hensigterklæring
vedr. lejrskoler og skolerejser.doc

Princip for trivselsråd og gruppe. Det skal afklares hvorvidt der skal underskrives en
kontrakt ved lån af skolen lokaler.
princip for
trivselsråd og grupper.doc

Princip for åbent hus. Tilføjelse vedr. forældrenes brug af mobiltelefoner samt
rygning.
Princip for Åbent
Hus på Ulfborg Skole.doc

Princip for mobiltelefoner og computere – punktet flyttes til starten af
dagsordenen, da repræsentanter fra elevrådet deltager. Skal eleverne i udskolingen
have lov til at bruge deres telefoner fra kl. 11.20 og resten af skoledagen?
Princip for brug af
mobiltelefoner og computere.docx

Referat:
Elevrådet vil gerne have mobiltelefonerne i alle pauserne og ikke kun i spisepausen.
Mobilerne bruges til at spille på både sammen og hver for sig, samt social medier.
Der er ikke meget at lave i pauserne, især hvis man er ude i pauserne. Mange sidder
og snakker, samt kigger på dem der spiller fodbold.
Elevrådet vil gerne have basket kurve, en panna-bane, og evt. et udendørs
bordtennisbord.
Man kunne evt. prøve en måned uden mobiltelefoner.
Hvilken mobilpolitik har man på fødeskolerne?
Vigtigt at det er muligt at lave noget andet i pauserne – end at bruge
mobiltelefonerne.
Vigtig med elevinddragelse. Der skal arbejdes hen imod et realistisk mål.
Mobilfri skole for forældre.
Beslutning:
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som består af Heino, Brian og Rasmus.
Arbejdsgruppen skal kigge på området omkring multibanen på parkeringspladsen.
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Lejrskolen skal ikke nødvendigvis gå til Bornholm i 6. eller 7. klasse. Dette slettes og
hensigtserklæringen godkendes.
Princip for trivselsråd og gruppe godkendt.
Princip for Åbent Hus godkendt.
Princip for mobiltelefoner, tablets og computere godkendt, der arbejdes fortsat videre
med princippet.

Lejrskoler og skolerejser:

Drøftelse

15 min.

Overblik over andelen af forældrebetaling i forbindelse med lejrskoler og skolerejser

Referat:
Er der et maksimum for hvad man må kræve for lejrskoler?
Beslutning:
Chamilla og Brian undersøger hvor meget Bornholmerturen, har kostet de sidste 2
år.
Pia undersøger om der er et maksimum for forældreopkrævning for
lejrskoler/skolerejser.

3.

Aktuelt

Kommunikation og samarbejde:
Debat
30 min.
Hvordan kan vi ramme alle forældre i vores kommunikation, så der opstår et mere
kvalitativt samarbejde bland, og med forældrene på Ulfborg Skole?
Læse venligst nedenstående bilag via links
Styrk samarbejdet mellem skole og hjem-for børnenes skyld
Forældreinddragelse i læring
Referat:
Hvordan inddrager vi de forældre, som ikke kommer på skolen?
Der kan være udfordringer pga. sprogbarrierer.
Forældre i klasserne kan være livline/backup/mentor for de forældre, som ikke kan
sproget eller de forældre som ikke kommer på skolen.
Vi skal mødes om at hjælpe hinanden.
Trivselsgruppen skal have fokus på, at nye familier skal føle sig velkomne.
Engagementet kan være faldende, når eleverne bliver ældre.
Forældrene skal engageres, spilles ind i samarbejdet, men hvordan skal det gøres?
Det er vigtigt at præge børnene med, at der er plads til alle. Børnene skaber
relationerne.
Kulturen skal skabes i maj-gruppen.
Omgangsformer.
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Beslutning:
Der nedsættes en arbejdsgruppe som består af Jytte, Heino, Chamilla og Mona.

Kys og kør
Drøftelse
10 min.
Skolebestyrelsen har tidligere haft en indsats omkring kys og kør. Jytte orienterer om
historikken. Der tages en drøftelse af fremadrettet indsats, samt en justering af kys og
kør zonen.

Referat:
Kys og kør zonen fungerer ikke længere.
Kaos på p-pladsen/garderoben hver fredag når børnene hentes i SFH’en.
Der er mange cykler uden lys.
Beslutning:
Kys og kør zonen revideres efter pullerterne på p-pladsen er sat op.
Der laves en indsats i uge 50 ift. den nuværende kys og kør zone. Der informeres på
intra. SB-medlemmerne er vagter på skift i uge 50.

Evaluering af ny dagsorden

Drøftelse

10 min.

Referat:
Dagsordenen er rodet at se på.
Godt at der står ”beslutning” på dagsordenen.
Beslutning:
Der laves et nyt layout til dagsordenen.

4.

Eventuelt
10 min.

5. Punkter til næste møde.
- Kampagne mobiler og forældre.

Referent: Pia Skaaning
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