Møde i skolebestyrelsen 23. januar 2017.
Mødet er fra 17.30 - 20.30 - der er spisning og smalltalk fra 17.00 - 17.30.

Mødedeltagere:
Afbud fra Jakob Thybo Stensgaard, Louise Jensen
Anna Crawford Kromann, Malene Borum Pedersen, Mette Villekær Østergaard (mødeleder), Michael Nygaard, Anders Møller, Kathryn Nielsen, Brith Jøker, Niels Lyhne og Carsten Brønden
Fra elevrådet deltager Liv Magaard 7C, Magnus Drachmann 7C
Fra skolens ledelse:
Helle Albrechtsen (HE), konstitueret skoleleder
Joan Sindberg (JS), administrativ leder

Dagsorden
1. Eksterne medlemmer i skolebestyrelsen – godkendelse af udpegning
Ifølge vedtægterne for skolebestyrelsen er det muligt at udpege to eksterne medlemmer af skolebestyrelsen. På mødet i december godkendte skolebestyrelsen udpegning af Niels Lyhne og Poul Erik
Thindbæk. Efterfølgende har Poul-Erik ønsket at udtræde af skolebestyrelsen og har peget på Carsten
Brønden, som afløser. Carsten Brønden deltager fra næste møde i skolebestyrelsen.

BESLUTNING:
Carsten Brønden udpeges som medlem af skolebestyrelsen.

2. Tilbagemelding fra elevrådet i forhold til sidste møde
På sidste møde i skolebestyrelsen fortalte elevrådet om fokusområder. Med afsæt i sidste møde drøfter skolebestyrelsen det fremtidige samarbejde med elevrådet.

BESLUTNING:
Liv fortæller at elevrådet ønsker at arbejde med:
- En ekstra motionsdag på skolen – Elevrådet har lavet et forslag for 6-9 klasse
 Det aftales, at forslaget præsenteres på husmøde i udskolingen. Mette tilbyder
at sende plakat (svedig fredag). Når vi har høstet erfaringer fra dagen kan det
overvejes om ideen skal udbredes til alle årgange.
- Mere bevægelse i dagligdagen (undervisningen) – Der er en oplevelse af at der ikke er
tilstrækkeligt med bevægelse i undervisningen. Elevrådet har beregnet at der ifølge reformen skal være 21 minutters bevægelse (når idrætsundervisningen er fratrukket de
45 daglige minutter) – der er i elevrådet en opfattelse af at der er mindre bevægelse,
hvorfor det foreslås, at man laver aftaler om hvem der skal lave bevægelsen.
 JS sørger for at materialet vedr. leg på streg går til elevrådet
 HE sørger for at spørgsmålet vedrørende ansvar/rammen for bevægelse drøftes i forbindelse med planlægning af undervisning

-

 Skolebestyrelsen opfordrer til at bevægelse i dagligdagen gives høj prioritet i
det daglige arbejde
Vandkamp på sidste skoledag – ønskes genindført af Elevrådet, da det er en sjov tradition. Elevrådet har flere forslag (vandkamp holdes udendørs, i et afmærket areal, der er
kontrol ved indgang, der er ingen fysisk kontakt) til hvordan man kan afholde en vandkamp, som ikke ”går over gevind”
 HE sender liste over de aftaler som skal være opfyldt for at en vandkamp måske kan finde sted. Drøftelsen af denne danner grundlag for en beslutning om
der skal være vandkamp. Spørgsmålet om pris på oprydning bør indgå i drøftelsen.

3. Orienteringspunkter
-

Ledelsessituation på Højvangskolen – status
Ansættelsesproces - skoleleder
Invitation til morgensang i indskolingen (torsdag fra 10-10.30)
Brug af Ipad – reglerne for anvendelse kan ses på skolens hjemmeside
Overflytning af 4. klasse – status
Måltidsmærket fra Fødevarestyrelsen

4. Konvertering af understøttende undervisning – drøftelse
Med henblik på planlægning af undervisningen for næste skoleår bedes skolebestyrelsen drøfte om
man anbefaler at videreføre to-voksenordning i indskolingen (0,1, 2 og 3 årgang).

BESLUTNING:
Det pædagogiske personale har drøftet konverteringen af den understøttende undervisning og der
peges på:
- At inkludere elever med særlige behov
- At lave differentieret undervisning
 Skolebestyrelsen anbefaler, at konverteringen fortsættes, da den kortere skoledag har været med til at sikre en kvalitativt bedre skoledag (sfa. to-voksen ordning). Skolebestyrelsen peger på opmærksomheden på, at der i takt med SFOtiden er forøget er fokus på, at sikre et kvalificeret SFO-tilbud
 Skolebestyrelsen peger på vigtigheden af at fokusere på det kvalitative indhold
af at være to voksne i undervisningen

5. Forældresamarbejde – opfølgende drøftelse (og eventuel godkendelse af implementeringsplan)
Med afsæt i oplæg fra de to arbejdsgrupper drøftede skolebestyrelsen indledningsvis hvordan man vil
arbejde videre med forældresamarbejde på Højvangskolen.
Bilag eftersendes af de to arbejdsgrupper.
Efter gennemgang af oplægget, kom der under drøftelsen forskellige input.
Oplæggene drøftes på næste møde med særlig fokus på:

-

Hvad handler om kommunikation
Hvad kan implementeres direkte
At der er opmærksomhed på ledelsesretten
At der er fokus på hvad forældrene gør

6. Eventuelt
Anna informerer om Nestprogrammet.

