Vinderup Skoles skolebestyrelse
Dagsorden
Onsdag d. 23. januar kl. 18.00-20.30
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Cirkulærer og meddelelser
a. Skolebestyrelsesformand
- Aula er meget mere enkelt, og data er sikret. Der er mulighed for at
danne "facebook"-lignende grupper, som man kan kommunikere i. Man
kommer på enten via UNI-login eller nemID. Intra lukker 1. august.
Fællesbestyrelsesmøde for Holstebro kommune den 24/1 er desværre
aflyst.
b. Skoleleder
- Opstart
MFB er kommet godt i gang, fuld kalender, mange opgaver, men utrolig
glad for at være landet her. Skøn skole med dejlige børn, dygtige
medarbejdere og samarbejdsvillige forældre. Der er naturligvis
udfordringer. MFB har desværre ikke haft tid til at komme i alle klasserne,
men det er kalendersat, det vil ske indenfor nærmeste fremtid.
- Oprydning
Vi startede ud med oprydning, det startede med garderoben uden for
MFBs kontor, herefter den gamle ryger kupe, så blev det maling af
personalerummet, og om lidt nye møbler til hjørnet. Derudover er der
også bliver ryddet op på de forskellige depoter.
- Renovering
Holstebro kommune har de næste 3 år valgt at fokusere på indvendig
vedligeholdelse. Der vil blive brugt 6 millioner om året på kommunalt
plan. Vinderup Skole er valgt ud til en stor renovering. Store dele af skolen
skal have nyt gulv og loft. Indskolingen skal også vandskures, så her vil
man kunne se det meget tydeligt. Mellemtrinnet får nyt gulv og loft på
venstre side. Der vil blive frisket op/malet der, hvor der allerede er malet.
3 klasses gangen skal have skriftet loft og gulv, lærerforberedelsen
forventes at skulle have nyt gulv, loft og vandskures. Der skal skifte
linoleum og loft ved 4. klasserne.
- Status på kommende 0. klasse
38 indskrevne elever
c. Trivselsråd
1.a har været på skøjtetur og i svømmehal. 3. kl har været i skoven. 6.a
har været til svønnmedisko, 1. b har haft pizzafest, 2.b skal have
overnatning.
d. SFH
Juniorklub har haft åbent hus arrangement. Vinterferien er ved at blive
planlagt med fastelavn, bagning og skøjtetur.

Der har været seniorjobbere ude og hjælpe med at rydde op i
udearealerne.
e. Elevråd
Man kan ikke høre klokken bag tarzanbanen, hvilket betyder, at elever
kommer for sent til timerne. Der Hages over toiletterne. Der ønsker
redskaber til aktivitetskassen. 6. klasserne ønsker sig et hyggerum. Ønske
om at få tegnet fodboldbanen op.
f. Personale
Der afholdes forældresamtaler. Det er nogle gode snakke og en god
oplevelse for lærerne. Vi snakker om emneugen i uge 15. Vi har fået ny
leder, som hjælper med at få ryddet op.
g. Ekstern repræsentant
Morten forslår, at der sendes mail rundt de forskellige foreninger, som
gør opmærksom på muligheden for at kontakte ham. Der er ønske om, at
skolebestyrelsen laver et princip for, hvem og hvad der må deles flyers ud
om.
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Årshjul

Drøftes

Forslag drøftet og godkendt

Sag

Budget/Regnskab/Fravær

Fakta

Der er politisk blevet vedtaget to nye tildelingsmodeller på skoleområdet,
en ny til styrke/specialområdet og en til almenområdet.
De tidligere år har vi fået 277.000 kr. pr barn i spec. området, det er sat
ned til 175000, så er tages der ca. 1.2 million fra vores budget. Dog bliver
vi reddet af vores almen budget, da det sættes op i år, så i alt skal der
findes 6000001<r i dette budget. Det betyder, at vi muligvis skal
forflytte/opsige en medarbejder.
Der er dog stadig usikre elementer, da vi endnu ikke ved, hvor mange
styrke elever, som vi har til næste skoleår, bliver de alle revisiteret, og kan
vi få alle eleverne, som går i "praktik" i styrkeklasserne visiteret, så vi har
råd til dem dernede. Det har vi desværre ikke tidligere været fokuseret
på, da vi fik et beløb uanset antallet.
"Julegaven"
Før jul fik hver skole nogle penge. Det var penge, som Thomas Bom n havde
i overskud på hans budget. Det er en engangsforestilling. Det betyder, at
de kan ikke bruges til lønninger, da de jo ikke kommer næste skoleår. Det
betyder, at vi putter nogle af pengene i det indvendige løft, som skolen
får i dette kalenderår. Møbler til indskolingen, så hele den afdeling står
ny.
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Principper til gennemgang

Fakta

Beslutning
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Vi skal gennemgå de eksisterende. Vi starter med:
Principper vedrørende anmodning om fri
Principper for skolerejse og ture med overnatning
Principper for klassedannelse i børnehaveklassen
Drøftet og ændringer kan ses på skoleporten.
Principper for klassedannelse i børnehaveklassen er udsat til næste møde.
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Sponsorløb

Fakta

Rynkebyløbet (www.team-rynkeby.dk/skoleløbet) skal drøftes, da der er
ytret et ønske om, at det tages med på dette møde. Derudover ønskes en
drøftelse om generelle henvendelser.

Beslutning

Det besluttes, at det er op personalet, hvilke tiltag er relevante for læring
og trivsel.
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Skolebod

Fakta

Vi har brug for endelig beslutning om tiltag, som minder om skolebod.

Beslutning

Fordele og ulemper er blevet drøftet nøje. Beslutningen er blevet, at vi
ikke har eller skal have en skolebod på Vinderup skole.
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Frikvarterer

Fakta

Opfølgning på frikvarter og pauserummet.

Beslutning

Vi har på vores lærermøde haft frikvarterer og pauserummet oppe. Vi har
besluttet os, at bevare pauserummet og sætte den ekstra mand på, som
der skulle til der. Derudover har vi talt om det involverende tilsyn, og om
hvordan vi bedre kan have øje for de udfordringer, som der opstår i
frikvartererne.
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Eventuelt
Vedvarende fokus på den gode historie
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Der er stadig brug for den gode historie

Principper vedrørende anmodning om fri/fravær
Formål:
Skolen er en arbejdsplads for eleverne. Det er således væsentligt,
at den enkelte elev følger undervisningen kontinuerligt.
Indhold:
Som udgangspunkt kan alle elever få fri fra skole efter
anmodning fra forældrene.
- En dags frihed kan gives af klasselæreren
- Frihed ud over en dag skal forelægges
skolelederen
- Der gives ikke lektier for før ferien.
Det er et forældreansvar, at den enkelte elev støttes med at
indhente det forsømte efter ferien.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet februar 2019
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Vinderup skole
I.

Princip for skolerejse

Der planlægges en skolerejse med 4 overnatninger for 6. årgang.
Den afvikles i august eller september måned.

Da skolerejsen er et vigtigt supplement til undervisningen, planlægges og afholdes
denne ud fra tydeligt formulerede og beskrevne formål, både pædagogisk og
læringsmaessigt. Disse er målrettet behov og udfordringer i den enkelte klasse.

Såfremt en elev ikke deltager i skolerejsen, deltager eleven i
undervisning på 5. årgang på skolen.

Finansiering af skolerejsen: Indsamling og indtjening i forbindelse med
arrangementer, hvor eleverne sammen med forældrene selv er aktive. Der kan
derudover forekomme egenbetaling. Skolen opfordrer til alternativt laver en
opsparing. Rejsen koster ca. 1500 kr. plus lommepenge.

Godkendt på skolebestyrelsesmødet 23. januar 2019
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