
Skolebestyrelsesmøde (i mødelokale ved skolens kontor - Marslevvej)  
Referat torsdag den 17. november 2011 kl. 18.00 – 20.30  

Referent Bent Jørgensen 

 

Deltagere: Kim, Dorthe, Michael, Jane, Laila, Anette, Klaus, Thomas, Bent, Birgit, Johanne, Thor. 
Fraværende:  Bettina, Michael, Laila, Thor   Mødeleder: Dorthe  
 
 
Vigtigt: Vi PÅTÆNKER, at flytte næste skolebestyrelsesmøde fra den 19. december til den 14. december. ALLE bedes 
kommentere på dette via mail til Bent. Dette skal ske senest 22. november – snarest derefter udsendes endelig 
mødedato. Vi påtænker endvidere at afholde et ekstra møde i januar for at nå at få behandlet nogle flere af de mange 
sager, der ligger foran os. Vi beder jer samtidig melde tilbage, om I har mulighed for at holde møde onsdag den 4/1 
kl. 18-20.30. 
 
 
 

1. Underskrivning af referat  
fra 11. okt. 2011 

Underskrevet 

2. Meddelelser/orientering 18.01 

 Formand 
 

Ansøgning til 5/12-pulje samt vedr. gratis vinterkørsel er afsendt 
som aftalt og behandles på næste udvalgsmøde 
 
Har været til dialogmøde. Dagsorden på dialogmødet: 

 Gennemgang af ressourcetildelingsmodellen 
Denne evalueres senere 

 Drøftelse af kvalitetsrapport 
 Kim blev valgt til integrationsrådet 
 Næste dialogmøde er den 26. januar 

 
Drøftet på første integrationsrådsmøde: 

 Der skal arrangeres en international børnefestival 
 Fokus på etniske unge – derfor afholdes 

informationsmøde 25/1m.h.p. at orientere om de mange 
muligheder, der ligger for at få gode uddannelser og job 
indenfor håndværkerbranchen. Ved mødet medvirker UU 
og rollemodeller med forskellige etniske baggrunde. 

  
 
Kim orienterede om lederen i Fyns Amts Avis om vores LOMA- 
projekt. 
 
 

 Skoleledelse 
 

 Principper vedr. overgang/klassedannelse 
forberedes ved etablering af kontakt til de 3 
fødeskolers ledelser 

 Vi ”støtter” byggeriet af en lethal 
 Der er konstateret svind i bestemte 

varegrupper i Fakta!!! 
 Boligforeningen har henvendt sig vedr. 

papiraffald på stierne mellem skolen og Fakta. 
 
Der har været afholdt anlægsgruppemøde.  
Vi går efter: 

 Køkken, spisested, personalerum, læringscenter 
placeres i mellemgangen (i lokalerne omkring gangen 
med pedelrummet) 

 Designrum placeres i dramalokalet. Kontorer + 
pedelværksted placeres i nuværende personalerum. 
 

Vi har inviteret repræsentanter for alle ungdomsuddannelser til 
et møde i næste uge – alle kommer. 
 
 
 

 Medarbejdere 
 
 

 Hele personalet har været til 
minimedarbejdersamtaler. 

 Vi har haft en periode med stor travlhed – vi 
har derfor opmærksomhed på at forebygge 
stress 
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 Problematik omkring samværsreglerne: Har vi 
svigtet eleverne? Mange har svært ved at 
genkende deres ønsker til regler i de besluttede 
samværsregler. 

 Vi (personalet) glæder os til en værdidebat 
omkring: Hvad er en ungeskole? 
 

 
  

 Elever Der har i elevrådet kun været løse drøftelser omkring: 
 Samværsreglerne 
 Hvad vil vi købe for det budgetterede beløb til 

elevrådet? 
 Der er meget snak til elevrådsmøderne – vi følger ikke 

altid dagsordenen helt. 
 
 

3. Omsorgsplan 
V. BV – drøftelse – se bilag. 

 Handleplanen har været drøftet i MED-udvalget inden 
fremsendelse til bestyrelsen. 

 Det er vigtigt at have en plan i ”omsorgssituationer” 
 Planen tager udgangspunkt i det medmenneskelige 

 
Stor enighed, om at planen var god. 
Godkendt. 
 
Planen lægges på skolens hjemmeside. 
 
 

4. Mad- og måltidspolitik 
Høringssvar – se bilag.  
Der udsendes et udkast til 
høringssvar før mødet 
 

Der var enighed om, at det på forhånd udsendte udkast til 
høringssvar var godt. Dog blev der tilføjet:  

 Brug kommunens ressourcer på at komme ud på 
skolerne frem for at producere foldere m.m. 

 Udgangspunktet bør ikke være ”Dansk madkultur” (side 
5) – man bør tænke mere bredt. 

 
 

5. Principper vedr. skole-
/hjemsamarbejde 
Drøftelse og beslutning. Se bilag fra personale 
Individuel forberedelse: Overvej hvilke 3 

punkter der er vigtigst i skole-hjemsamarbejdet  

 

Vi tog udgangspunkt i skolebestyrelsens hjemmearbejde. 
Følgende liste fremkom: 

 Intranettet er vigtigt 
 Nyhedsbreve/mails 
 Arrangementer på skolen 
 Dialog 
 Opfølgning 
 Sociale arrangementer 
 Åbenhed 
 Fælles ansvar – husk vi er tre parter(elever, forældre og 

lærere) 
 Hurtig kontakt ved problemer 
 Kontaktforældre 
 Respekt for forskellighed 
 Ligeværd 

Disse punkter bruges som udgangspunkt for en endelig 
formulering af principperne.  
Der laves et udkast til et kommende møde. 
 

6. 10. klasse  
Med udgangspunkt i orientering fra 
afdelingsleder CE vedr. lovgrundlag 
for 10.kl., nuværende praksis samt 
procesplan kan bestyrelsen bidrage 
med overordnede ideer til udviklingen 
af næste års 10.kl. tilbud.  
 

CE gennemgik facts om 10. klasse: 
Bl.a.: 

 9 lærere (8,5) 
 108 elever 
 5 klasser 
 Eleverne går der bl.a. fordi de er usikre på valg af 

ungdomsuddannelse 
 Supergodt miljø på skolen 
 Gode lokaler 
 Alle er glade for at være på Vestre skole frem for 

”Byskolen” – elevernes transport til skolen er IKKE 
besværlig. 

 10. klasse har egen afdeling – og egen indgang 
 2 valgfagsblokke á 2 lektioner 



Skolebestyrelsesmøde (i mødelokale ved skolens kontor - Marslevvej)  
Referat torsdag den 17. november 2011 kl. 18.00 – 20.30  

Referent Bent Jørgensen 

 Obligatorisk for alle elever: 2 ugers brobygning, 
Obligatorisk Selvvagt Opgave, dansk, matematik, 
engelsk og i alt 28 lektioner/uge 

 Personalet omkring 10-klassecenteret begynder netop 
nu en proces med planlægning af kommende skoleår. 
Dette indebærer bl.a. et skolebesøg i Nyborg, samt to 
inspirationsdage med hele personalegruppen. 

 Der skal laves en folder og andre PR-initiativer vedr. 
kommende skoleår. 

Skolebestyrelsen opfordrede til at inddrage elevernes evaluering i 
det kontinuerlige arbejde med at udvikle vores tilbud. 
 

7. Principper vedr. 
lejrskoler/skolerejser 
Drøftelse + beslutning 
Se bilag 
 

Bilaget blev drøftet. 
 Der bør være definitioner på ”lejrskoler” og 

”skolerejser”. 
 Betaling for sparet hjemmeforbrug bør hæves til 75 kr. 
 Der bør i principperne indarbejdes: 
 Personalet skal i planlægningsfasen overveje fælles 

lejrskoler for s-klasser og øvrige klasser. 
 Der bør være en introtur med en overnatning for 

kommende syvendeklasser. 
 På 10. Klasses skolerejse er der mulighed for at 

opkræve max. 2000 kr./elev. 
 Der bør indarbejdes mulighed for skolerejse i forbindelse 

som led i internationale samarbejdsprojekter i f.eks. 
Nordplus og Comenius-regi 

 Forældrebetaling er et kontroversielt tema. Vi bør tage 
konsekvensen og udarbejde principper for klassekasser, 
der så i særlige tilfælde evt. kan bidrage til lejrskoler 
eller andre fællesarrangementer.  

 Efter at bilaget er blevet rettet til med ovennævnte, 
sendes bilaget til høring hos medarbejderne. 
 

Efter høring tages punktet op igen. 

 
 
 

8. Principper vedr. løbende 
evaluering af undervisningen 
Drøftelse og beslutning vedr. det 
konkrete forslag, som ledelsen 
anbefaler på baggrund af proces med 
personalet.  
Se bilag. 
 

Godt og gennemarbejdet bilag. 
Godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Eventuelt  Skolens alkoholpolitik 
Sidste skoledag for 9. klasse – herunder vandkastning 
Hvordan sikrer vi udfordringer for alle elever? 
 
Mødeleder næste gang: Michael 

 
 
Punkter til fremtidige møder:  
Principper for overgangsarbejde, klassedannelse, lejrskoler/skolerejser, drøftelse af buskørsel i vinterhalvåret, 
førstehjælpskurser, IT-bestykning - IT-mål, Intrabrug – forslag om forældrekurser, Principper vedr. lejrskoler 
og skolerejser, Blå mandag, Forældreønsker om garderober/knager inde i klasserne, Bygningsrundgang, 
retningslinjer ang. rygning både elever og personale, Netværksdannelse 
 
Referent: Bent Jørgensen 


