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Skolebestyrelsesmøde i Ikast
torsdag den 7/12 kl. 18.00 – 21.30
Torsdag 7/12

Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Lise-Lotte

Mandag 8/1

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lene

Tirsdag 6/2

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise

Onsdag 7/3

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Kristina

Torsdag 5/4

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Vivian

Mandag 7/5

Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Peder

Tirsdag 12/6

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lise-Lotte

Afbud: Lene og Louise

BEMÆRK TID OG STED – HUSK AFBUD AHT MADEN!!
Pkt: Tid:
1. 18.00 18.40
2.

3.

18.40
–
19.00

Bilag:
Fælles spisning
Præsentation (Elevråd) Se punktet fra elevrådet.
Godkendelse af referat
Siden sidst
- SFO
Isenvad:
Adventsarrangement i børnehaven. Det var et stort tilløbsstykke.
Nisseteater, som noget nyt. Næste år bliver det nisseshow igen.
Medarbejder skal i gang med en PA-udd. Der er fundet løsninger i huset.
Nordre:
En pædagog har fået nyt arbejde. Stillingen er opslået eksternt. Der er
ansættelsessamtaler i uge 51.
Orientering om langtidssygemelder

- Skole
Isenvad:
En lærer har sagt op pga. flytning til Nordjylland.
Der er ansat en barselsvikar, da nuværende sekretær, som har været barselsvikar, har
fået nyt job.
Hanne har fået bedre ledelsesvilkår. Det betyder, at Hanne har mindre undervisning og
mere ledelsestid.
Nordre:
Møde med nye forældre til kommende 0. klasser.
En lærer på barsel kommer snart tilbage, en lærer er netop gået på barsel og der
kommer en barsel i foråret.
Rokade i pedelflokken. Dvs. den halve pedelstilling, der ligger på Nordre besættes af
en pedel, som lige nu er på Vestre. Derved får Østre samlet to fuldtidspedeller på
Østre/Vestre.
Afsked til en pædagog, der går på pension.
Personalefest for Isenvad og Nordre. Gode tilbagemeldinger.
Hvad kommer det til at betyde, at der er et ret nyt BU-udvalg?
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- Forældregruppen
Trafikken igen-igen. Der sendes besked ud igen på intra igen. Forældre skal mindes
om, at de skal parkere på de anviste steder, så der ikke opstår farlige situationer.

4.

5.

19.00
–
19.10
19.1019.25

19.10 19.2519.11 19.45

Nyt fra elevråd
Formand og næstformand er afsat pga. manglende engagement.
Der kommer nye elevrådsrepræsentanter fra vest-fløjen efter jul

Evaluering af bestyrelsesdagen i september
Rigtig god dag med et fint indhold.
Det er godt at have mulighed for at komme i dybden med tingene.
Et fælles tema kunne være en mulighed. Fx MoMo
Det er godt for samarbejdet i bestyrelsen.Bestyrelsen anbefaler, at man fastholder en
bestyrelsesdag i kommende skoleår.

Status fra hverdagen, herunder læringscenter/PDULS
Her er der fokus på it, bibliotek, læsevejledning og entreprenørskab – læringsvejledning
kan sidde med i PDULS.
- Orientering om læringscenter/PDULS i Isenvad. Har fået skabet en rigtig god
struktur og indsatser er synliggjorte i PDULS.
-

Orientering om læringscenter/PDULS på Nordre. Her har været lidt udskiftning i
personalet, og der er brugt en masse tid på drift i forhold til de mange nye
elever med tilhørende computer samt bøger fra Vestre.

19.12
6.

PAUSE –her efter deling

19.13
7. 20.0019.14 21.15

IS:
- Skemaændringer og personalesituationen
Hanne har fået mere ledelsestid. Det betyder, at der skal findes andre løsninger for den
undervisning, som Hanne har haft. Maria har tilbudt, at overtage faget Håndværk &
Design. Maria skal derfor fritages for andre opgaver.
Det er planen, at ansætte en vikar til disse opgaver frem til sommerferien. Denne vikar
skal afslutte sin læreruddannelse til sommer og skal i praktik i uge 2-7. Nordre Skole
hjælper med praktikken.

- Ny sekretær
Der er ansat ny sekretær frem til sommerferien, hvor Kerstine vender tilbage fra
barselsorlov. Pia afløser Anette, som har fået job i forvaltningen.

- Aktiviteter i december
Der er udsendt en plan på Intra for julemånedens aktiviteter. Onsdag går C1. Lucia på
skolen og derefter på Grønnegården i Ikast. Børnehavens førskolegruppe skal samme
dag gå Lucia på Friesenborg Plejecenter.

- Madordning
Skolemad.nu har henvendt sig med tilbud om skolemad. Det er et tilbud, som ikke har
omkostninger for skolen og er frivilligt for forældrene at deltage i. Det skal være et krav,
at der ikke kan bestilles om fredagen, hvor der i forvejen er et tilbud om fredagsmad.

Evt.
Morgenmad i Børnehuset.
Det er besluttet at lave en forsøgsordning, hvor institutionen sørger for morgenmad.
De morgenmadsprodukter, der tilbydes, bør være nøglehulsmærket.
Forældre henvendelse.
Henvendelse vedr. beslutning om, at der ikke skulle deltage forældre i juleklippedagen i
C1.Henvendelsen blev drøftet.

(x)
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Rengøring.
Børnehuset og Sentrum har skiftet rengøringsmedarbejder. Det har givet en del
udfordringer. Der kommer ny rengøringsassistent snarest.

NO:
- Evaluering af skolefoto
Samlet en megadårlig oplevelse. Der vælges nyt firma næste år.

- Status på interne baser
Skolen er godt i gang med at få en kultur og procedure omkring baserne. Men der er
stadig meget at lære og udvikle. Der er fortsat sparring med PPR.
Basetilbuddet i fløjene er forskellige, da der er taget udgangspunkt i de elever, der
sidder i tilbuddene og det personale, der er i baserne.

- Info om byggeri
Halbyggerietplanen holder i forhold til den ny plan.
Planen for byggeri af ny SFO´en er lige nu forsinket 1-2 uger. Men det håber man at
kunne indhente senere.
Renoveringen af faggangen starter lige inden jul.

- Kvalitetsrapport
Drøftelse af nationale test.
Forældresamarbejde og forældreinddragelse. I forbindelse med reformen er behovet
for skolehjemsamarbejdet blevet udfordret. Men der er en oplevelse af, at der er et
stigende behov for et tættere skolehjemsamarbejde.
Skolefusionen har også betydet, at der er brug for, at der er fokus på samarbejdet med
forældrene og forældrene i mellem. Skolebestyrelsen er optaget, hvordan kontakten og
samarbejdsfladerne mellem skole og forældre samt forældrene i mellem udvikles. Især
i de ældste klasser skal der være fokus på, hvordan forældresamarbejdet kan
optimeres. Det er bl.a. sket ved en inspirationsaften for alle forældreråd.
Bestyrelsen oplever, at Ikast Nordre Skole er lykkes med SGU og har formået at lave
en sammenhængende skole. UUV er blevet et attraktiv tilbud til de elever, der har valgt
det frem for SGU.
Det vil være dejligt med arbejdsro på skolen, så der er mulighed for at implementere alt
det, der er gang i. Ikast Nordre Skole har været med i stort set alle tiltag/handlinger på
skoleåret de sidste 5 år. Der er brug for stabilitet.

8.

21.15 21.25
21.25 21.30

Personalesager
-

udsat

Evt.
Orientering om forældrehenvendelser

Punkter til kommende møder:

