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Elevråd, Kasper
Elevråd, Maria

X

19.00

1.Godkendelse af referat fra forrige møde
Udsendt i forvejen

bestyrelsen

19.05

2.Elevråd
Elevrådet har haft en idekasse rundt i klasserne til gode ideer.
Der er kommet mange gode forslag til både daglige aktiviteter og flere ture ud af huset.

Kasper
Maria

Elevrådet viste deres nye film om ”gode toiletvaner”.

19.30

3.KORT orientering fra
a.) Formand
Formand og Borgerforening har været i dialog med Trafik-og-vej i forhold til belysning
på det korte (øverste) stykke af Alstrupvej. Dette er nu bestilt fra kommunens side hos
Vestforsyning.
Lola Jensen kommer og holder foredrag/oplæg 24 april. Se opslag på INTRA og
Facebook.
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UF

b) Ledelse
Ansættelsesstop i Holstebro Kommune i forhold til lærere og pædagoger.
I tilfælde af nye ansættelser vil vi givetvis få en overflytter.

TL/JO

Der er fælles internat for alle landsbyordninger d.22-23/3 i Ringkøbing.
Der bliver et højt fagligt indhold på Internatet med både oplæg og arbejde med egen
pædagogisk praksis.
Der har været dialog med Borgerforeningen omkring storskrald på parkeringspladsen.
Derudover har der været dialog omkring andre fælles tiltag.
Der er en lille tilbagegang i elever på skolen i øjeblikket. Det er noget vi er
opmærksomme på.
Der er godt fremgang i Børnehuset.
kortere skoledag pr.1/8
0. 2 lange + 3 korte
1. 2 lange + 3 korte
2. 2.korte + 3 lange
3. 2 korte + 3 lange (8-14)
4.-7.kl samme timetal
Mona starter 1.-marts som ny lære og med funktion som læsevejleder.
Inge-Marie er startet i virksomhedspraktik frem til sommerferien.
Hun er primært i skoledelen.
c) Skole
Der er trivselsdag 1.marts med trivselssamtaler for de fleste klasser.
Der er emneuge i uge 15. Det er et overordnet historisk emne for ugen.
Børnehave – 4.klasse har om PIRATER
5.-7.klasse skal have om Romerriget.

LD

I emneugen til efteråret (uge 45) bliver der et samarbejde med Realdania og Hjerl Hede
omkring ”Håndværk – historie – Hjerl Hede” som arbejdstitel.
d) Børnehus/SFH
Politiet har været og inspicere børnenes våben…. :)
Der er fastelavnsfest på fredag.
Der er afholdt et rigtig godt forældremøde i Børnehuset. Der blev vist en video omkring
personalets arbejde med DUÅ i hverdagen.
Jytte er blevet fejret for hendes 25 års jubilæum.

AG

SFH’en arbejder på et filmprojekt.
Der er ved at være styr på det sidste i læringsmiljøerne.
Juniorklubben kører godt. Der kommer stadig mange.
19.45

4. til godkendelse
*timefordelingsplan skoleår 19-20 (godkendt)
*holdfordelingsplan, skoleår 19-20 (godkendt)
*kalender, skoleår 19-20 + lukkedage (godkendt)
NB: - der laves en k alender til forældre som indeholder de faste begivenheder i løbet
af året. (pdf og tilgængeligt online)

JO

HUSK: opslag om Thorsminde, 6.-7.juni i år. 0.-6.klasse.
20.15

5.Eksterne samarbejdspartnere
*PPR
*Familiesek tionen
*SSP
Troels (TL) gennemgår principperne for de tre overståede ”ben” i forvaltningens
støttefunktioner.

TL

*hvad er PPR, hvordan fungerer indstillinger til PPR og hvordan bliver man henvist
videre i systemet?
* I PPR er der tillige inklusionsvejledere som kan komme ud på skolerne.
*hvordan indstiller man til andre skoletilbud, i tilfælde af eleven eventuelt visiteres til et
andet skoletilbud. Det kunne være hvis en elev har særlige behov som kunne
varetages på en specialskole.
Der er i øjeblikket op til 1 års ventetid i PPR-systemet.
I Børnehuset er det muligt at få lokal støtte da det er en anden forvaltning.
Støtten til dette kommer fra støttekorset, eller at institutionen får midler til at påsætte
egen personale.
I skolen er der andre principper for støtte. Her taler man inklusion, hvorfor der ikke
gives støttetimer fra centralt hold. Man kan ikke søge støtte – man kan søge
vejledning.
Indenfor PPR er der også mulighed for at få elever på tværfaglig rådgivning. Her
deltager lærer/personale/- og evt. leder i forhold til faglig sparring.
Der vil være situationer hvor det kan blive en gråzone i forhold til hvornår
forældregrupperne informeres omkring indsatser på børn/forældre fra
personale/ledelse.
SSP kan komme ud på skolen til trivselssamtaler, tale ind i forældrenetvæ rk, holde
oplæg om sociale medier eller afholde trivselsseminarer i forskellige klasser.
SSP betyder Skole – Social – Politi.
Familiesektionen:
Via Familiesektionen kan der indkaldes til SOS-møder hvor skoleder deltager samme
med forældre og medarbejdere fra familiesektionen. Alt tages til referat. I
Familiesektionen kan der visiteres direkte til familie-behandling, i det tilfælde der er
særlige bekymringer om forhold i hjemmet som familiesektionens medarbejder bliver
opmærksom på.
På skolen har vi Marianne Huldal tilknyttet som skole-social-pædagog. Hun er en del af
familiesektionen og alle tilknyttet Landsbyordningen kan kontakte hende. Marianne kan
give sparring til alle i forhold til problemstillinger omkring børn/forældre/trivsel.
I personalerummet og på INTRA ligger der kontaktoplysninger på Marianne.
---Bestyrelsen giver udtryk for, at det er hensigtsmæssigt at orientere pro-ak tivt omk ring
mulige indsatser indenfor overstående. Det bliver et punk t allerede på forældremøder i
starten af sk oleåret, hvor der alligevel orienteres fra bestyrelse /ledelse omk ring
principper for arbejdet omk ring vores fælles sk ole.

20.55

6.Skolens muligheder i forhold til pkt.5
Der fremlægges til orientering de handlemuligheder som skolen har i forhold til
ordensregler og sanktioner i forhold til elever.
Det fremlagte materiale kan hentes her : [ LINK ]
Det orienteres at der er frit skolevalg i kommunen. Det vil i praksis betyde, at vi som
skole ikke kan sige nej til elever som ønsker at gå på vores skole.
---I forhold til vores lovpligtige anti-mobbestrategi som er til revision i år, k ommer der input
til hvordan vi afspejler den hverdag vi ønsk er at have – både som personaler og som
forældre/børn. Anti-mobbestrategien ligger på hjemmesiden og k an downloades.
Forslag:
Dokumentet opdeles i to.
Der skal være en for værdier og principper og en selvstændig anti-mobbestrategi.
(vedtaget)

TL

Under ”forebyggelse” s.7, (forebyggelse) ønskes der en formulering som kan
rammesætte og fremme det gode og konstruktive skole-hjem-samarbejde via åbenhed
og dialog. TL undersøger mulighed og formulering. (dette undersøges, TL)
TL og personalegruppen kommer med forslag til 2 opdaterede dokumenter til næste
bestyrelsesmøde.
Generelt finder bestyrelsen ikke anledning til de store ændringer i Anti mobbestrategien og politikkerne/principperne i øvrigt.

7.AULA
(udsat)
21.15

JO

9.Bordet rundt
*sommerfest… dato! … nu :) (udsat nytårs-taffel) LD/LB finder dato.
*Arbejdstilsynet har været forbi i uge 7. Det gik godt.

Kommende møder og punkter:



Onsdag 27. marts
AULA, opdateret anti-mobbestrategi



Torsdag 25. april
Drejebog til forældremøder til august/sept. Gruppearbejde.



Mandag 22. maj
Repræsentanter i klasserne,



Tirsdag 26. juni

Underskrifter:

Referatet findes efter næste møde i undersk revet stand på sk olen

