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Mandag, d. 07/11 2022, kl. 17.00-19.00

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Drøftelse af skolens trivselspolitik, herunder fokus på behov for
supplement ift. digital mobning/dannelse.
Fortsættelse af drøftelserne fra sidste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er tilfreds med Trivselspolitikken med følgende
udviklingstiltag:

- En redaktionel berarbejdning så den fremstår bedre
læsbar på både hjemmeside og når den læses på tablet-

- Der skal udarbejdes en ”pixiudgave” med udgangspunkt i
bestyrelsens charter fra 2012, så det bliver Charter anno
2022. Charteret præsenteret hvert skoleår på 1.
forældremøde og når nye forældre/elever kommer til
skolen. Input til charter drøftes i elevråd og i
personalegruppen og færdiggøres efterfølgende i
bestyrelsen.

- Afsnittet om digital mobning arbejder bestyrelsen videre
med på næste møde

4. Fortsat tilbud om valg mellem tysk og fransk som andet
fremmedsprog.
Antallet af elever, der på Vestre og Ranzausminde, vælger fransk som 2.
fremmedsprog har de sidste år været faldende, så der ønskes en
drøftelse af om vi fortsat skal tilbyde begge fag, og om vi skal tage
kontakt til Vestre for at høre deres perspektiv.

På baggrund af en generel drøftelse af problematikken blev
konklusionen at formand og skoleleder tager kontakt til Vestre
Skole for at høre deres perspektiv.

5. Skoleudviklingssamtale- datapakke
Den nye form på skoleudviklingssamtaler – som vi drøftede forslag til på
sidste møde - kommer fremadrettet til at tage afsæt i den datapakke
med informationer om nationale test, FAP og trivselsmålinger vi
modtager hen over efteråret. Ledelsen fremlægger dele af datapakken.
Ledelsen fremlagde dele af datapakken med efterfølgende
drøftelse.
6. Bestyrelsens udtalelse vedr. reduktion af elevernes timetal

Bestyrelsen anbefaler reduktionerne i elevernes timetal
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7. Eventuelt, herunder gensidig orientering.

- Orientering om episode på 7. årg omkring en gruppe af
drengene

- Orientering om personalesituationen

Med venlig hilsen

Morten Møller          /          Troels Segel
Formand                          Skoleleder
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