Referat fra Skolebestyrelsesmøde
D. 28. september kl. 17.30 – 20.00
Deltagere
Søren Damsgaard, Christina Andersen, Kathrine Havelund, Niels Kaare Petersen, Troels Range, Allan Dørr, Rikke Bæk Hansen, Louise Kragh Petersen,
Helle Bull, Ida Falk, Pia Bendixen, Thilde Sørensen, Gitte Kondrup, Irene W. Mortensen
Referent: Irene W. Mortensen
Afbud: Pia Bendixen

Referat:
1. Velkomst og gennemgang af dagsorden
2. Økonomi – opfølgning af budgettet: Skolen holder den forventede budgetramme– Der er stadig ukendte faktorer, som f.eks. om
coronaudgifter bliver dækket samt en efterregulering af udgifter i forbindelse med en ekstra 0. klasse
3. Temadrøftelse – den afdelingsopdelte skole
En større personalegruppe har ytret ønske om en 3-delt organisering på Vissenbjerg Skole, så på den baggrund har der i personalegruppen
været en workshop, hvor det blev drøftet, hvilke fordele og ulemper der er ved en 3-deling (med 0.-3 klasse, 4.-6. klasse og 7.-9 klasse) kontra
den nuværende todelte aldersopdelte skole ud fra et elev-, forældre-, ledelses- og lærerperspektiv.
Bestyrelsen drøfter, at umiddelbart peger de faglige argumenter på en 3-deling, hvor lærerne bliver ”faglige specialister”, mens den trivselsmæssige dimension peger i retning af en todeling med færre lærerskift og længerevarende relationer. Bestyrelsen peger på, at ved den tredelte skole skal der være en opmærksomhed omkring udarbejdelse af procedurer i forhold til en organisering og stuktur, hvor der er overlevering mellem de tre afdelinger – at der f.eks. er lærerbesøg og relationsarbejde i de klasser, man skal ”overtage”.
Skolebestyrelsen ønsker, at det bliver igangsat yderligere undersøgelser af fordele og ulemper ved en 2-delt kontra 3-delt skole, samt en uddybning af de ansattes perspektiver.
4. Skolebestyrelsens beskrivelse af kontaktpersonernes rolle:
Kontaktpersonerne fra bestyrelsen kommer og præsenterer sig på et afdelingsmøde, og ved specialklasserne er det på et teammøde

-

Specialklasserne/LKT – Christina, Afd. 1 inkl. SFO – Kathrine samt Afd. 2 - Troels

5. Drøftelse af de nationale testresultater.
Overordnet set følger Vissenbjerg skole de nationale fags gennemsnit.
Der er igangsat indsatser fra 0.-4 klasse i forhold til ordblindhed samt læseløft med vejledning fra både matematik og læsevejledere.
Sammenholdt med nationale test foretages der to gange om året diagnostiske test som et pædagogisk redskab, der sikrer en tilrettelæggelse
af den enkelte elevs læring.
6. Forkortelse af skoledagen:
Der har været henvendelser fra både elever, forældre og medarbejdere vedr. muligheden for at forkorte skoledagen på Vissenbjerg Skole. Det
er muligt både at anvende Folkeskolelovens §16d og den nye bekendtgørelse med øgede frihedsgrader i forbindelse med indhentning af faglige efterslæb grundet corona, som begge giver mulighed for at konvertere understøttende undervisning til tolærertimer. Omkonvertering fra
understøttende undervisning til tolærertimer giver eleverne færre timer, og dermed kortere skoledage.
På Vissenbjerg Skole består den understøttende undervisning af pulsen op i afdeling 1 og ekstra dansk-, matematik-, idræts- og naturfagstimer i afd. 2. Noget af den understøttende undervisning er allerede konverteret til tolærertimer jf. § 16d. Hvis der omkonverteres flere timer,
vil eleverne miste nogle fagtimer, men til gengæld opnås der mulighed for bedre differentiering, målrettet feedback og trivselsarbejde, fordi
klassens primære lærere får timer sammen. Det vil øge muligheden for at indhente noget af det forsømte i forhold til coronaefterslæbet, og
det vil give eleverne kortere skoledage.
Bestyrelsen drøfter også muligheden for at ændre i ringetiden, så eleverne får lidt mindre pause ved at fjerne den indlagte spisepause på 10
min. Eleverne opnår dermed at få tidligere fri (senest kl. 15). Det vil give flere elever mulighed for at nå en tidligere bus, så det vil også medvirke til en oplevelse af at få tidligere fri.
Det diskuteres, hvilken ”pris” man betaler for at fjerne spisepausen. Spisepausen er lagt ind i dette års skema for at give mulighed for at skabe
en sund måltidskultur, hvor lærerne spiser med eleverne. Hvis spisepausen fjernes, skal der arbejdes med måltidskulturen i en anden ramme.
Bestyrelsen diskuterer muligheder for yderligere reduktion, men som det ser ud nu, kan vi ikke korte mere i skoledagene, end der er lagt op til
i oplægget, fordi der ikke kører busser.
Beslutningen bliver, at der både skal forkortes ved at ændre ringetiderne og ved at omkonvertere timer:






0.– 3. årgang: Fri hver dag kl. 13.30, så de ikke har en lang dag til kl. 14.25. Betales med 1 pulsen op.
4. – 6. årgang: Fri hver dag kl. 14.25, så de ikke har en lang dag til 15.10 – betales med en fagtime (mat/dansk)
7. årgang: 3 dage til 14.25, 2 dage til 15.00 – 6. årgang betaler med en matematiktime, 7. årgang betaler med en dansktime
8 og 9.årgang: 3 dage til 15.00, 2 dage til 14.25 – 8. årgang betaler med en dansktime, og 9. årgang med en idrætstime.
Bestyrelsen vil være nysgerrig og undersøge spisekulturen på skolen, samt Christina og Rikke vil arbejde med bustider og ruter.
Ledelsen ændrer i skemaerne hurtigst muligt, og senest 1. november.

7. Elevråd;
Det nye elevråd har afholdt deres første møde og Ida Falk er blevet valgt som formand. Elevrådet har drøftet arbejdsområder gennem skoleåret 2021-22. Emner der fremadrettet vil blive diskuteret er bl.a., om boden kan genåbne, må de ældste elever forlade skolen i deres pauser –
computere samt inventar.
Elevrådet arrangere en gallafest fra 5.-9. klasse.
8. Orientering:
Personalet: Personalet fortæller, at lærerenes trivsel er truet. Der er sygemeldinger, træthed og udmattethed oven på en lang periode med
besparelser og omstilling i forbindelse med Corona. Gitte har kontaktet HR-afdelingen til sparring i ledelsesteamet.
Politisk: Enigt byråd om ny budgetaftale.
9. Der skal kommunikeres ud vedr.
Støtteforening d.4.10 kl. 19.00. generalforsamling afholdes på skoletovet på Vissenbjerg skole.

