Referat til skolebestyrelsesmøde
Onsdag d. 13/11-2019 kl. 17.00-19.00
Mødedeltagere - inviterede

X = deltager

Mette Andersen
Charlotte Egholm Lyngsø
Carsten Brahms
Karina Nørgaard
Heidi Kiel
Lisbeth Mastrup Nielsen
Bjørn Johansen
Linda Møller Viuff
Helene Vendelbo Frandsen
Heidi Lykke Jensen, 9A
Maja Gaardsvig Madsen, 9A
Henrik Andersen
Jens Agergaard
Jette Horsted
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Referat

1

Elevråd og elevforhold

3 elevrådsmedlemmer har deltaget i en spændende Landskonference for elevråd med i alt 400 deltagere. (Kamilla, Marika og Morten fra 8. årg.) Tema for konferencen: ”Hvordan man kan gøre skolen bedre”. Blev orienteret om nogle emner, som man evt. kan arbejde med ude på egen skole. Temaer, som eleverne på Kibæk
Skole, synes er vigtige at arbejde med
• Afholdelse af terrorøvelse (fra konferencen var der en opmærksomhed på ikke at gøre det for tit – og måske kun for
de store børn for ikke at skræmme de små)
• AULA, brug for mere undervisning i hvordan AULA fungerer.
• Røgfri skoler for både elever og lærere: Elever ser, at lærere
ryger, synes det er træls, at man kan se dem ryge – også
træls at man kan lugte, at læreren har røget.
Workshop om hvordan man lærer at snakke med nogen, man ikke
kender.

2

SSP
SSP-medarbejder, Pia
Majlund, fremlægger ”Dilemmaspillet” som kan anvendes i
afd. C

•
•

Pia fremlagde Inspirationsmateriale til forældremøder om temaet ”Alkohol”. www.fuldafliv.dk
Vigtigt med god dialog mellem forældre. Pia opfordrer til, at
Trivselsrødderne i 7. årg. tager ansvar for at bringe det til drøftelse på forældremøde. Pia vil gerne deltage med et oplæg. Dilemmaspil bruges til at åbne snakken og debatten.

3

Høringssvar til Fællesskabsstrategien
- Bilag er vedlagt

•
•

4

Internat
- Opfølgning og det videre arbejde
- Evaluering

•

5

6

7

Fint og godt materiale med mange positive intentioner.
Mette laver et oplæg til Høringssvar.

Stor enighed om en rigtig god og spændende proces, som skal
munde ud i noget konkret.
• Fantastisk facilitatorarbejde af Karen Marie.
• Meget udbytterigt for kendskabet og samarbejdet i Skolebestyrelsen at mødes på et internat.
• Grupperne arbejder videre på SB-møde d. 16. dec. 2019
Tour de Bestyrelse
• Lisbeth om AULA: Input og debat om opstarten.
- Hvad fik vi ud af de besøgte
• Heidi og Lisbeth om Trivselspædagoger på Herningholmskolen.
workshops?
• Heidi og Mette om Herningmodel Skole
• Bjørn om kommunal budgettering.
Godt og informativt initiativ for bestyrelsesmedlemmer.
Valgår
• Karina på valg. Genopstiller for 2 år.
- 3 er på valg
• Carsten på valg. Genopstiller.
- Hvem genopstiller?
• Charlotte på valg. Genopstiller.
Herning Kommune har vedtaget, at såfremt skolebestyrelsen og den
enkelte kandidat ønsker det, kan der vælges 2 årig valgperiode.
Jule Åbent Hus d. 28/11
• Arr. Kl. 18.00 – 20.00.
- Hjælp til salg af klippekort på • Salg af klippekort fra kl. 17.30. Bjørn, Lisbeth, Carsten, Karina.
dagen
Meddelelser og orientering

8
- Skolebestyrelsesformanden
- Samrådsmøde

•
•

Charlotte, Mette og Jette deltager i Samrådsmøde d. 14. dec.
Opmærksomhed på trafiksituationen i krydset v. Åvænget.

- Personalet

•

- Skoleledelsen

•
•

Er godt i gang med AULA. Tilvænningsproces for alle. Brug for
mange tilretninger.
9. kl. har været på studietur til Berlin.
HMS undervisningsdelen er slut. Der laves opfølgning for hele
personalet i april. Proces fremadrettet vigtig, så det kommer til
at leve.
JHO har deltaget i skoleledernes årsmøde. Undervisningsministeren deltog og taler bl.a. om fokus på fællesskab fremfor individ og større lokalt råderum. Mange gode oplæg.
Nyt forældreråd – holder møde i næste uge.
AULA`s Komme/Gå funktion fungerer endnu ikke tilfredsstillende, arbejder derfor fortsat i Tabulex SFO-børn

•

- SFOleder
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Evt.

10

Lukket møde:

11

Næste møde:
Evt. punkter

•
•

•

Orientering.

