SKOLEBESTYRELSEN
19. november kl. 19.00-21.00

Afbud:
Line, Brian,

1. Velkomst
2. Siden sidst
a) Nyt fra skolen
-

Læseuge og motionsløb afholdt. Læseugen havde fokus på gys og gru.
Læseugeudvalget havde planlagt en fin uge med forfatterbesøg – det var
meget givende for alle.
Nyt tiltag fra elevrådet med drikkedunke kontra plastikbægre. Det
fungerede fint.

-

Praksisnære valgfag på 7. årgang har afsluttet deres præsentationsrunde
og eleverne har valgt. Valgfagene gælder for to år og afsluttes med
eksamen.

-

I øjeblikket får vi en del indmeldelser af nye elever.

-

Uddannelsesstatistik fra Undervisningsministeriet er udsendt – med meget
flotte resultater for Halgård Skole

-

Halgård Skole har sammen med de øvrige PALS-skoler i kommunen været
med i DM i Skoleudvikling.

-

Skolen har fået TV-tid i TV Midt Vest tre gange: Trivselstiltag i klassen,
implementering af Aula, bevægelse i undervisning

-

Opstarten af Aula er forløbet rigtig godt. En stor andel af forældrene er på.

-

Rikke Dahl og Peter arbejder med opsætningen af skolens nye
hjemmeside: halgaardskole.holstebro.dk. Hjemmesidens målgruppe er
primært nye forældre og ansøgere.

b) Nyt fra Mejdalbladet
Intet nyt
c) Nyt fra elevrådet
Boden kører – alle i elevrådet har nu lært at stå i boden.
Elevrådet har fået lov til at lave et talentshow – 20 hold stiller op.
”Halgård har talent” er et helt nyt initiativ.
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Audition er på fredag. Elevrådet er dommere. Forældre er ikke velkommen.
Selve konkurrencen er mandag den 7. december. Der er flest fra 1., 2. og
3.klasse.
8 hold deltager i finalen.

d) Forældrehenvendelser
Der er rettet henvendelse til skolen og skolebestyrelsen ang. sociale medier
bl.a. F3 – en platform, hvor afsenderen er anonym. Der har været tilfælde på
skolen, hvor der er sendt anonyme, meget uheldige beskeder om elever på
skolen.
Skolen arbejder sammen med SSP om, hvordan vi bedst muligt får informeret
og kommunikeret til/med forældre om disse tilfælde. SSP kontaktes for at
være så opdateret som muligt på området omkring unges brug af platforme.

3. Det kommunale budgetforlig v. Peter
Gennemgang af budgetforligets forskellige elementer.

4. Digitale læremidler v. Peter
Orientering
I øjeblikket arbejder vi efter aftaler fra 2017 – kommunale aftaler.
Aftalerne udløber pr. 31. dec 2019 - derfor har der pågået et udviklingsarbejde
om et bredt beslutningsgrundlag ang, nye muligheder.
Der ligger nu et forslag om en kombination mellem Gyldendal (12 fagportaler) og
Clio (20 fagportaler).
Der vil endvidere blive valgt nogle supplerende programmer.
Ledelsen har udarbejdet et forslag til valg /fravalg af lærermidler
Alle ansatte høres via spørgeskema.
Koordinationsudvalget drøfter valget med ledelsen
Ledelsen træffer den endelige beslutning.
5. Udviklingsproces med SFO’en v. Peter
Orientering omkring proces og drøftelse af målsætning
Målsætningen er foreløbigt defineret som:
I SFO'en på Halgård Skole er det målet, at børnene
- indgår i positive og udviklende relationer samt inkluderende fællesskaber på
tværs af årgange
- oplever tryghed, nærvær og anerkendelse
- indgår i forskelligartede aktiviteter, der skaber grobund for personlig udvikling og
dannelse
Videre drøftelse torsdag den 21. november og i endnu en arbejdsdag den 5.
december.
Stor opbakning til formuleringerne og arbejdet fra skolebestyrelsen.
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6. Udviklingsproces omkring elevplaner og årsplaner v. Peter
Drøftelse (bilag vedlagt)
Jesper , Lene Bank, Sussie, Helle Støve og Peter er et arbejdsudvalg, som i dette
skoleår vil udarbejde en ny form for elevplan/årsplaner….en alternativ model til
Meebook som en ”skal”-platform……til en ”kan”-platform.
Halgård Skole har fået lov til at lave en alternativ model – udviklingsproces.
Resultatet skal fremlægges for alle skoleledere – både proces og resultat.
7. Opsamling på bestyrelseskursus og dialogmøde
Vi samler op på erfaringer fra bestyrelseskurset og drøfter dialogmødet, der blev
afholdt mellem formand, næstformand, skoleleder samt repræsentanter fra
Børne- og Familieudvalget.
Bestyrelseskursus:
Præsentation af chefgruppen og arbejde i forskellige workshops. Timingen var
ikke helt god – skolebestyrelsen fra Halgård Skole var i forvejen klædt på. Måske
skulle man planlægge kurset, når bestyrelserne er nyvalgte.
Dialogmøde:
Præsentation af udviklingsarbejde i forhold til børne- og ungepolitikken.
SFO – udvikling og klassetrivselsundersøgelse på klassetrivsel.dk – er igangsat
på skolen.
8. Gennemgang af skolens principper
Drøftelse af hvilke principper, der skal revideres først
Skolens principper kan ses på halgaardskole.holstebro.dk
Nye tiltag:
Principper for klassedannelse – sættes i gang på næste skolebestyrelsesmøde.
Principper for overgange/sammenhænge – Peter laver udkast.

Evt.
Næste møde er 12. december kl. 18.00. Kort møde med efterfølgende spisning
på skolen.
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