Vinderup Skoles skolebestyrelse
Dagsorden
Onsdag d. 20. november 2019 kl. 18.30-20.30
Afbud: Anders, Rita, Mia
1 Sag

Cirkulærer og meddelelser

a.
Skolebestyrelsesformand
Vi har været på Rolf Krake skolen, hvor vi hørt forskellige små oplæg blandt andet
med støtteforeninger, fonde, hvordan man gør skolebestyrelsen mere synlig, strategi
mm.
b.
Skoleleder
c.
Trivselsråd
2.a har været på Ejsing legeplads
3.b har i søndags været ude at sælge til og fra mærker, som støtter
Hospitalsklovnene og klassekassen.
2.bs dragebygningssøndag blev desværre aflyst.
6.b har overnatning på fredag, med tur i svømmehallen inden.
1.b har haft halloween fest – med stor tilslutning.
d.
SFO
e.

Orientering

2 Sag
Fakta

Elevråd

Elevrådet savner, at de store og små kan lege sammen fx en dag om
ugen. Det blev drøftet, om det kan gøres anderledes. De har også
drøftet muligheden for genbrugssortering i klasserne. Ønske om, at
det gamle EDB-rum kunne laves til et hygge sted. Der ønskes et større
sandkasseareal ved siden af tarzanbanen. Ønske om at få kridtet
fodboldbaner bag pladen op. Tilbagevendende klager over toiletterne.

f.

Personale
Skolehjemsamtaler er i gang. Vi er ved at forberede os til juleklippedag den
29/11. Temaet bliver naturjul.

g.

Ekstern repræsentant
Foreningerne vil gerne samarbejde med at lægge opslag op om forskellige
aktiviteter på diverse facebooksider.

h.
Klyngemøder
Som er en afløser for dialogmøde. Her var repræsentanter fra børneungeudvalget,
skoler, børnehaver og vuggestuer. Her kom forskellige oplæg om, hvordan man
arbejder med at få børnene ind i fællesskaber.

Budget/Regnskab/Fravær
Budget/regnskab 2019
Budgettet forventes ifølge MFBs regneark at ligge omkring de – 200.000. Det er dog
svært at være helt sikker, især når man skal skønne udgifter ved opsigelse og
afskedigelser. MFB håber og forventer, at det hele holder sig under -300.000
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Fravær
I SFO er vi stadig ramt af en langtidssygemelding, i skolen har vi pt. to på nedsat tid.

Afdelings-niveau

Sygefravær

Årsfravær indtil
dags dato

%
SFH Dragen Sevelvej
(UA_SFHD)
SFH Dragen Sportsvej
(UA_SFHS)
Vinderup Skole
(UA_VISK)

1,49% (0,65)%

2,61

31% (27,52)%

14,55

4,78% (4,10)%

4,45

Orientering
3 Sag
Fakta

Kapacitetstilpasning
Orientering om forløbet fra kraftig beskæring i mandskabet i SFO-delen til
stillingsopslagene
I marts var vi nødt til at foretage os nogle kapacitetsændringer på både skole og SFO.
På Skolen var der en medarbejder, som der selv sagde op. Derudover var der en
enkelt, der gik ned i tid.
I SFO skulle der større kapacitetsændringer til. Det betød en organisationsændring,
hvor der i SFO blev en ledelsesstilling nedsat. Derudover sagde en pædagog op, en gik
ned i tid, en pædagog opsagt samt to fleksjobbere.
Når man bliver opsagt eller en stilling nedlagt, som vi har gjort i vores SFO, kommer
man efter høringsperioden, som er ca. en måned, i en jobbank i 6 mdr. Når de 6 mdr.
er gået, kan man søge stillinger, der bliver slået op på lige-vis som andre. Det betyder,
at de opsagte medarbejdere i deres opsigelsesperiode, har fået flere stillinger tilbudt.
Så ville skæbnen, at en medarbejder finder nyt job og en anden bliver sygemeldt.
Opsigelsen kommer på dagen, hvor de opsagte medarbejdere har deres sidste dag og
sygemeldingen i den samme uge. Vi slår derfor en pædagog og en
pædagogmedhjælperstilling op i oktober, som er efter de afskedige medarbejders
opsigelsesperiode.
Når man slår en stilling op, skal man altid forhøre sig på kommunen, om der er
medarbejdere i jobbanken. Der var medarbejdere med uddannelse som passer. De får
derfor tilsendt opslaget inden det kommer ud, og skal vende tilbage efter 4 dage. Hvis
man vender tilbage kommer man forbi til en samtale, hvor der så vurderes, om der er
et match, hvis der havde været et match ansætter man uden af slå stillingen op. Ingen
fra jobbanken gav dog lyd. Så vi slog den op.
Det har været en svær proces, som ikke har været nemt for alle parter. Personalet er
virkelig blev hårdt ramt. Der er forsøgt, så vidt at det var muligt, at informere, der
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hvor vi kunne. Det vil aldrig føles tilfredsstillende og slet ikke for de medarbejdere,
som der er opsagt.

Beslutning
4 Sag
Fakta

Ønske om mere åbenhed i sådanne situationer.

P-forhold
Af ukendte årsager, er der pludselig fokus på vores trafikanternes mulighed for at
komme i skole. Det er besluttet, at man allerede den 24/11 vil tage nedenstående
samt vedhæftede på udvalgsmødet. Jeg blev kontaktet mandag og bedt om ja eller nej
senest onsdag.





Beplantning fjernes og arealet laves om til fortov.
Dele af det eksisterende fortov, mod skolens p-plads, skal laves om til en
asfalteret enkelrettet cykelsti med 1,5 meter bredde.
Der afmærkes og skiltes pladser med af- og pålæsning tilladt (standsnings
forbudt) samt en cykelbane.
Gøre muligt at opsættes plankehegn e.l. langs mod p-pladsen.

MFB fortalte Meinard, at vi gerne ville vende det i bestyrelse, da vi gerne så, at PPlads og andre elementer blev inddraget. Det kunne godt lade sig gøre, men så ville
man ikke tage det på mødet. MFB tænkte, at hvis vi får dette igennem, vil det være en
god ide at have en plan for resten. MFB forsøgte at få p-pladsen med, det kom hun
ikke igennem med.

Beslutning
5

Vi skal have lavet et ide-katelog til alternative løsninger.
Evaluering at skolebestyrelsesmøderne
Skal vi have en anden form så det evt. frigør plads til helikopterperspektivet
Vi kan eventuelt effektivisere ved at sende lidt mere info til meddelelses-punkterne
sammen med dagsordenen. Vi sender punkter ind, hvis man har noget, man gerne vil
med.
Skal vi have noget, vi er kendte for? Mangfoldigheden, trivslen og forskelligheden?

6 Sag
Fakta
Beslutning

Aula
Hvordan opleves AULA hos forældrene og medarbejderne?

Forældre:
Hvis man har Iphone, kan man ikke åbne PDF.
Man får ikke notifikationer om opslag i overblik. Det gør man ved
beskeder.
Medarbejder:
- Der er nogle funktioner, som vi savner. Men det går fint.
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7 Sag

Eventuelt

Orientering

Opfølgning af elevrådets ønsker til kommende møde.
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