Børn, der trives kan lære
Voksne, der trives skaber udvikling
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Medarbejderrepræsentanter: Sonja Madsen, Carsten Mortensen
Udpeget af kommunalbestyrelsen: Elin Winther
Ledelse: Karen Bohlbro (referent), Janus Harloff Lynggaard
Ordstyrer . Maike
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79 96 55 70
gestenskole@vejen.dk

Godkendelse af dagsorden
5 minutter
Mål:
 Få klarhed over punkternes indhold og arbejdsmetode.
 Sætte evt. punkter på til andet vigtigt.
Referat:
Ref. Godkendt.
Andet vigtigt: Boden
Nyt fra elevrådet
10 minutter
Mål:
 Elevrådet fortæller hvilke områder der arbejdes med, og elevrådet har
mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen.
Referat:
Der var afbud fra elevrådet.
Antimobbestrategi
20 minutter
 Fælles brainstorm for input til arbejdsgruppen – drøftelser med sidemand.
Arbejdsgruppe:
 Christina, Kristian, Tina D., Dorte Gravholt, Amalie, Anja og Janus
Mål:
 Bestyrelsen samler input til en fremtidig strategi.
Referat:
Der er input til arbejdsgruppen: Ordlyden i den nuværende Antimobbestrategi er OK. Vi skal
have fokus på det, der foregår på de digitale medier, på sproget og forældreansvar. Vi skal
have en strategi for forebyggelse omkring hvordan børnene omgås hinanden både i
hverdagen og digitalt.
Samarbejdet mellem Gesten Børnecenter og Bække Skole
10 minutter
 Ønsker til mødet d. 16/5.
Mål:
 Bestyrelsen undersøger opsamlingen i forhold til seneste fællesmøde?
Bilag: Referat af seneste fællesmøde.
Referat:
Den udsendte dagsorden til fællesmødet er godkendt. Der er et ønske fra Bække, at en fra
GB´s bestyrelse bliver til Bække skoles ordinære bestyrelsesmøde.
Dato for skolefest afstemmes.
Orientering omkring udearealer
10 minutter
 Legepladsdag
 Græsarealet (Hvids grund)
Mål:
 Bestyrelsen er orienteret om forholdene.
Referat:
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Fredag d. 4. maj havde vi legepladsdag. Det kan tydeligt ses på både legeplads og i
skolegården. Der er blevet malet og der er fikset. Der var en rigtig god stemning.
Græsarealet er kommunes areal, GB har brugsretten på området. Der har været en klage
fra en borger. Janus har haft møde med en medarbejder fra Vej og park, de vil nu
undersøge hvordan området kan forbedres, og hvordan det fremover skal vedligeholdes.
Indsats for børn i ordblindevanskeligheder
15 minutter
 Orientering om kommunens nye strategi og tiltag.
 Drøftelse af yderligere indsatser lokalt
Mål:
 Bestyrelsen kender kommunens nye strategi for området.
 Bestyrelsen får indflydelse på handleplanen på Gesten Børnecenter.
Bilag:
 Strategi for ordblindeindsats
 Indsats for børn i ordblindevanskeligheder
Referat:
I Vejen kommune er der lavet en ny strategi på ordblindeområdet. Der bliver nogle kurser
for ordblinde i 4.kl og 7.kl. Der vil blive etableret netværk mellem børn/forældre der er i
ordblindevanskeligheder.
Beskrivelse af vores indsats lokalt fremlægges. Beskrivelsen godkendes med tilføjelse om
brug af ordblindetest.
Drenge-pigeindsats
15 minutter
 Orientering om baggrund for indsatsen.
 Kort drøftelse af hvad indsatsen kan indeholde.
Mål:
 Bestyrelsen får indflydelse på den indsats der gøres for at løfte drengene.
Bilag:
 Drenge-pigeindsats
Referat:
Der er en forventning om, at skolerne skal gøre noget mere for at drengene skal klare sig
bedre i skolen. GB skal beskrive hvad vi vil gøre lokalt. Beskrivelsen lægger vægt på, at vi
på fagdage og i projekt vægter den eksperimenterende og undersøgende tilgang samt fokus
på at fjerne en ”nul-fejls-kultur”.
Kommende skoleår
20 minutter
 Orientering om status på arbejdet.
Mål:
 Bestyrelsen beslutter time-fagfordelingen.
 Bestyrelsen er orienteret om planlægningsarbejdet.
Bilag:
 Foreløbig skitse
 Time-fagfordeling (fortrolig!)
Referat:
Orientering om de forskellige aktiviteter i det kommende skoleår.
Gennemgang af det kommende skoleår.
I uge 27 arrangeres der i samarbejde med foreninger et ”kursus” for børn der hedder ”Mad
og Bevægelse”. Det foregår her i Børnecenteret og i hallen, med Birgit F og Betina som
tovholder.
Gensidig orientering – siden sidst
15 minutter
 Orientering med mulighed for opklarende spørgsmål
Mål:

 Bestyrelsen er orienteret om nyt der vedr. børnecentret.
Referat:
Ledelsen:
 Der arbejdes på skemalægning for både lærere og pædagoger til det kommende skoleår.
 Forældrerådet i børnehaven var ansvarlige for arbejdsdagen 4.maj og står ligeledes for
sommerfesten i børnehaven 31. maj.
 Vi har haft to læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet med i vores ”hverdag” i
dette skoleår. Hvor vi arbejder med relationskompetence, ”al tid er læringstid” og det
betydende fællesskab. Det er indtil videre kulmineret i et pædagogisk fællesarrangement,
hvor alle medarbejder deltog.
Medarbejdere:
 Bhv. Her arbejdes der i aldersopdelte aktivitetsgruppe i perioden fra april frem til
sommerferien. Der er en gruppe der går i skoven.
 SFO arbejder med hulebyggeri nede bag gymnastiksalen. Godt med drengeaktiviteter.
 Skolen – her er man optaget af, hvordan opgaver til næste skoleår fordeles mellem de
medarbejdere, der er der.
Byrådet:
 Elin: der er gode intentioner i byrådet om at fortsætte det gode arbejde omkring skoler og
uddannelsesområderne.
Andre:
10. Andet vigtigt
10 minutter
Punkter meddeles senest ved mødestart, så mødeleder kan afsætte tid.
 Kun til korte meddelelser og evt. motivation for punkter til kommende
møder.
Referat:
Boden: Det give anledning til frustration mellem søskende, når 0. kl. ikke kan benytte sig af
bodens tilbud. Spørgsmålet tages op i personalegruppen.
11. Lukket møde
5 minutter
Mål: bestyrelsen er orienteret om aktuelle sager
 Kort orientering
Punkter til fremtidige møder
Rengøring Venlig hilsen
Vibeke Guldbrandt

