Voerladegård skole
Skolebestyrelsesmøde mandag den 15. juni 2020
kl. 19:00-21.00
Deltagere: Jesper, Ebbe, Helle, Anders, Hanne JN, Jane, Lise Marie, Mette GV, Anne Birgitte,
Tina, Merete
Afbud: Hanne MP
Vært : Anders

1. Orientering – siden sidst.
Merete – Tina
Hverdag med corona-restriktioner som fortsat ”kører”. Hvordan holder vi fast? Overvejelser
og begrænsninger på sidste skoledag.
Børnehaven tilbage i vante rammer, når skoleferien starter.
SFO-klubben.
Hanne – Mette/AB
Hanne: Den styrkede læreplan – herunder stikord fra aften med børneperspektivet, barnesyn,
dannelse.
Skole-anderledes-hverdag – Kloster Mølle-dage. Hvad vil vi gerne tage med fra coronahverdagen til næste skoleår.
Merete – Corona hverdagen er god, det fungerer. Vi er begyndt at blande årgangene en lille smule
mere i de respektive teams.. Blandt andet skal de kommende 5. og 6. have en fælles dag. Den
vejledning vi har nu, er forlænget ind til 1. august
Der er en pose penge i kommunen til sommerferieaktiviteter, skolen har ikke krudt til at trække
noget så andre i lokalsamfundet må bide på med eventuelle tilbud til områdets børn og unge. Tænk
om der er unge mennesker i byen – som kan sætte noget i gang, eller som har brug for et tilbud.
Sidste skoledag – vi skal finde ud af hvordan vi får den skåret, så vi får markeret dagen, men
overholder de ting vi skal.
Hus tæt på skolen som ejes af kommunen – lejere har opsagt deres lejemål og det skal ikke
genudlejes.
Tina – efter planen skal børnehaven ”hjem” i forbindelse med at sommerferien starter. Tanja og
Helle tilbage – dejligt – nu er alle på plads igen. Vi har genoptaget arbejde med den styrkede
læreplan som blev bremset af coronaen – en god pædagogisk aften i onsdags sparkede liv i det igen.
Mette/AB - Yngste har gang i et fantastisk forløb med at bygge en middelalderby – dejligt med
garagen hvor der gerne må slås skæve søm i. Der kommer 21 børn i kommende 3. årgang – giver
nye muligheder i yngste.
Lilleteam har også haft nogle gode udedage.

Der var pædagogisk dag/lærermøde Grundlovsdag for lærerne som mødes igen i morgen aften, for
at arbejde videre med indholdet i næste skoleår.
2. Skolestruktur – herunder møde med politikerne, kontakt til Gl. Ry mm. Ebbe og Jesper.
Hurtigt, flot arbejde. Hvor er vi nu og hvad bliver det næste?
Undervisnings- og børneudvalget indstiller forslag til Byrådsbehandling i september.
Jesper og Ebbe har haft møde med bestyrelsen fra Gl. Ry. Havde håbet på at kunne have et fælles
oplæg til politikerne, da vi så måske ville stå stærkere, men det er ikke en mulighed.
Materiale omkring byggeri til politikerne er ved at være klar og det vil lægge på deres plads ved
næste Byrådsmøde i uge 26.
Der er ikke besluttet noget endnu – Børne- og Undervisningsudvalget skal lave et udspil til byrådet
– og det skal behandles hen over efteråret. Det bliver en høringsfase. Vi vil slå på at vi med
projektet kan spare kommunen for 10 mill. Kr.
3. Valg til Skolebestyrelsen onsdag den 17. juni kl. 17-18.
Formanden aflægger årsberetning (2 års beretning). In-put til Jesper med high-lights, der
skal med i den.
Hvem deltager og med hvad?
Der er kommet to kandidater – vi skal have nogle suppleanter.
Merete tjekker op hvor mange der er tilmeldt – samt valgprocedure mm.
Hvis vi kommer til kampvalg, må vi udskyde vores sommerferie ;-)
Vi har 28 tilmeldte forældre  det bliver i hallen med stoleopsætning med afstand.
Den tredje kandidat har meldt sig – Jesper vil gerne tage 1 år mere, men så skal der en suppleant
klar til at tage over i ét år, hvorefter der er nyt ordinært valg.
Inputs – samarbejde med multisalen, og det gode samarbejde generelt mellem interessenter i lokalområdet. Værdiprocessen – SB involveret. Samarbejde med NES – fælles princip.
4. Næste skoleår – herunder møde og sluttider, som ændres en anelse.
Bus-tiderne.
Forløb omkring relationskompetence med Louise Klinge.
Indhold – og overvejelserne ift indhold og hvordan rammerne kan understøtte dette.
Det er en del arbejde endnu med planlægningen, men i får status og har mulighed for
kommentarer og in-put
Vi kæmper – dels med færre ressourcer og samtidig gerne vil lave flere
fordybelsesdage/fagdage/projektdage. At kunne lave noget i team´ene, men der er hindringer, da vi
har lærere der går på tværs af teams. Og hvad kan og skal vi have af ting på tværs – f.eks.
morgenbånd, læsebånd??
Ringetiderne flyttes lidt for lilleteam så de hver dag møder 7.45-13.20
Forløb med Louise Klinge og 3 mand afsted på forløb omkring engineering.

Nogle gange er det svært at få en skole som vores til at passe ind i diverse systemer og
indberetninger… vi skal være opmærksomme på at det ikke bliver det der kommer til at bestemme
hvordan tiden skrues sammen, men samtidig skal de forskellige fag også tilgodeses med de timer de
skal have – og mange andre ting.
Lærerne er nødt til at gå på tværs af teams for at opfylde at der er linjefagslærere på så mange timer
som muligt.
5. Trivsels- og antimobbestrategien.
Vi skal lige runde den og aftale tidspunkt for opfølgning – og have tænkt forældrenes del til
strategien ind. Aftalen er, at strategien revideres hvert år – og skal gerne være et dynamisk
dokument.
Herunder tanker om børnehavens trivselsråd – og deres andel ind i den.
Alle skoler skal have en antimobbestrategi. Revideres i efteråret – med i SBs årshjul i august.
Børnehavens trivselsråd tager den op når de mødes efter sommerferien.
Vi – personalet – finder ud af ifm årskalenderen om Trivselsugen ligger i uge 41 eller uge 43.

6. Dato for første møde i den nye bestyrelse – slut august, primo september.
Vi lægger årets mødedatoer ved det første møde.
Mandag 24. august.
Helle er vært

7. Punkter til næste møde:
Datoer for kommende møder
Årshjul
Nedsættelse af underudvalg – herunder PR-udvalg
Status på byggeri
8. Evt.

Vel mødt.
Jesper og Merete

