Referat fra skolebestyrelsesmøde
Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 17.00-19.00
Mødedeltagere

Mette Andersen
Heidi Kiel
Lisbeth Mastrup Nielsen
Bjørn Johansen
Malene Kjelsmark Gydesen
Kristina Vang Kiel
Kim Pallesen
Linda Møller Viuff
Helene Vendelbo Frandsen
Sofie Lund Pedersen, 9B
Camilla Loftlund Kristiansen, 8B
Jette Horsted
Jens Agergaard
Torben Ejlskov Nielsen
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Emne

Referat

Nyt fra elevrådet

Tirsdag d. 14/6 havde elevrådet sidste møde i dette skoleår.
Der er valgt nye elever til elevrådet. Når der er valgt formand og
næstformand bliver det offentliggjort, hvem der kommer til at sidde
i skolebestyrelsen.
Camilla og Sofie stopper begge i bestyrelsen, og der siges tak til dem
til fællessamlingen sidste skoledag fredag d. 24/6.
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Orientering
Dimissionsfest tirsdag d. 21/6
Status

Der ses frem til en god og festlig aften.
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Orientering
Skoleårets planlægning
- Planlægningsdage skudt i
gang – status m.m.
- Nyansættelse – samtaler tirsdag d. 28/6 fra kl. 16.

Vi er i fuld sving med planlægningen af næste skoleår.
Vi stiller pt. skarpt på bl.a. teamsamarbejde på planlægningsdagene.
Der arbejdes fx med udmøntningen af to-lærer timer, teamkontrakter og meget andet.
Skolen har i dag til planlægningsdag 2 forud for det nye skoleår haft
besøg af erhvervsplaymaker, Lone Thomassen, fra Herning Kommune, som kan være behjælpelig ift. fx kontakten til og med erhvervslivet i Herning Kommune. Til næste skoleår er der fra ledelsen
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lagt op til, at de forskellige klasser udnytter dette og implementerer
endnu mere praksisfaglighed i skoletiden.
Til næste skoleår skal alle ansatte på kursus i ”Specialpædagogiske
kompetencer i det almene skoleområde”.
Der er kursus for lærerne fire eftermiddage sammen med Sdr. Felding Skole, og pædagogerne i SFO kommer afsted fire formiddage.
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Orientering og drøftelse
Skolebestyrelsesmøder
- Mødedatoer 22/23 - korrigering fra sidst
- Skolebestyrelsesmødet august 2022. Punkter til dagsorden.
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Orientering og drøftelse
- Opfølgning på tiltag i afd. C
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Meddelelser og orientering
Skolebestyrelsesformanden

Personalet

Der er pt. et stillingsopslag ude til en fast lærerstilling fra næste skoleår. Samtaler finder sted d. 28.06.22.
Godkendelse af datoer til skolebestyrelsesmøderne til næste skoleår.
Punkter til dagsorden til mødet i august aftaltes.

Der har været nogle uheldige episoder i afdeling C. I den forbindelse
har der været lavet nogle indsatser – herunder en ekstra aktivitetsvoksen, som har været med i frikvartererne og været sammen med
børnene. Der er blevet evalueret på tiltagene og indtrykket fra lærerne og ledelsen er, at tiltagene har haft en positiv effekt.

Mette Andersen og Heidi Kiel deltog sammen med alle skolens ansatte d. 02.06 i det fælles arrangement i Holing for alle ansatte i
Børn og unge fra Herning Kommune om inklusion og fællesskaber.
Oplevelsen var, at det var nogle gode oplæg, der blev fremført af de
forskellige oplægsholdere på dagen.
Der er pt. prøver i 9. årgang, som går rigtig fint – både i forhold til
karaktererne og oplevelsen af prøverne fra elevernes perspektiv.
I afd. A har der lige været koncert i 0. årgang, hvor også elever fra
resten af afd., som går til musikundervisning, deltog.

Skoleledelsen

I morgen er der klasselærerdag rundt omkring på skolen, hvor der er
stor fokus på trivsel.
I uge 25 kommer der skilte op rundt på skolen ved indgangene med
det nye logo.
Vi prøver at få den lokale fotoforening til at komme og tage nogle
billeder af børnene i uge 32.
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EVT.

9. klasse fremførte revy på deres sidste skoledag og uddelte karameller i de respektive klasser. Det var en rigtig god dag.
Kristina Vang Kiel agiterede for, at vi som skole gør brug af Selvhjælp
Herning – fx i forhold til at lave trivselsgrupper, sorggrupper eller
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andet i et samarbejde mellem Selvhjælp Herning og Kibæk Skole. Ledelsen har gjort sig tanker om dette ift. næste skoleår, uden specifikke forløb endnu er besluttet.
Mette Andersen er blevet kontaktet vedr. skoleskak og muligheden
for, at skolen deltager i dette. Ledelsen har allerede overvejet om
dette på sigt kan være en mulighed. Dog er der ikke noget afklaret
pt.
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Sommerafslutning og afsked
med afgående bestyrelsesmedlemmer
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Lukket møde:
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Næste møde:
Evt. punkter
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