HØJGÅRDSKOLEN

Til
Skolebestyrelserne
Lind skole
Læringscenter syd
Højgårdskolen

Højgårdskolen
Ingridsvej 2, Lind, 7400 Herning
Tlf. 96287111
Email: hojmu@herning.dk
www.hoejgaardskolen.skoleintra.dk

Lind den 4. januar 2018
Indbydelse til fælles skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 15. januar kl. 19-21 på Højgårdskolen, Ingridsvej 2 i Lind.
Vi vil være vært for lidt at drikke og spise.
Dagsorden:
Velkommen
1) kort nyt:
- Nye ansigter på Læringscenter Syd
- Nye tiltag / ændringer i overbygningen på Lind skole
Efter præsentation af alle bestyrelser fortalte Lind skole om ændringer på Lind skole.
Lind skole laver et nyt tiltag for Lind skoles udskoling. De stopper med Linjer og går tilbage til alm.
klassedannelse – De vil i stedet for arbejde med profilfag, hvor nogle af de erfaringer der er gjort
gennem linjerne vil bruge brugt i det nye tiltag. De forskellige profilfag vil have fokus på de erhvervsrettede aktiviteter og uddannelser.
Profilfag kommer til at fylde meget på 7. årgang. De regner med 5 x 60 minutter ugentligt. Der arbejdes også på at lave fagdage på 8. og 9. klassetrin.
2) Samarbejdsaftalen mellem de tre skoler

- er der ændringer/tilføjelser?

Samarbejdsaftale
mellem grundskoler og Lind Skole 17. januar 2017.doc

Se samarbejdsaftalen.
3) forældreråd/trivselsråd/klasseråd.
- Vil det give mening at ændre navn fra forældreråd til trivselsråd/klasseråd?
- Kan man ændre fokus i opgaven hos forældrene i klassen og give dem større ejerskab
til klassetrivsel?
- Hvilke opgaver vil være relevant for et forældreråd/trivselsråd/klasseråd?
- Hvordan kan skolebestyrelsen "udnytte" forældreråd/trivselsråd/klasseråd?
Cafe-debat
Idéen omkring trivselsråd er ”født” af Lind skoles bestyrelse. Forældre og skole har i samarbejde
ansvar for at børnene trives. Hvordan kan forældrene være med til at støtte op om trivslen?

Hvis børnene ser at forældrene fungerer sammen, kan det være det smitter af på børnenes fællesskab i positiv retning.
Hvis man har flere børn på skolen, kan man sagtes opleve stor forskel på børnenes klasser/børnenes trivsel – Det handler også om relationer.
Det er vigtigt fra dag 1 på skolen, at arbejde med barnets trivsel i fællesskabet.
Morten præsenterede forskellige skolers forventninger til forældreråd/trivselsråd:
Der kan ses forslag for Resenbro skoles hjemmeside.
- Forventninger til forældrerådet
- Skolebestyrelsens idéer til forældreråd
Vildbjerg skoles hjemmeside:
Trivselsråd: Hvilke opgaver er der for trivselsrådet?
Højgårdskolens hjemmeside:
”Forældresamarbejde”
Forskellige udsagn fra grupperne:
- Der er stor forskel på skolerne og de vilkår vi har for forældresamarbejde – Er man en stor skole
eller en lille skole…
- Kan godt lide at det hedder forældreråd og et forældreråd støtter op om trivslen
- Trivselsrådet skal ikke stå for den generelle trivsel i skolen, men de skal være med til at lave aktiviteter for børnene.
- Måske skal trivselsrådene i første omgang foregå blandt forældrene. Kan forældrene hygge sig
sammen, har børnene et bedre udgangspunkt for at trives i klassen.
- Ved fødselsdage har mange forældre kaffe på kanden, så forældre der henter kan sætte sig at
hygge med de andre forældre.
- Vigtigt at alle forældre kommer i forældreråd på et tidspunkt. Det giver alle elever en stolthed
over, at far eller mor er i forældrerådet.
- http://www.forældrefiduser.dk  mange gode råd i forhold til sammenkomster.
4) Valg til skolebestyrelserne
- gode ideer til hvervekampagne
-Læringscenter Syd har forhåbninger til, at der er flere der fatter interesse til at opstille til bestyrelsen. Måske fordi der nu er en fællesbestyrelse og en ny ledelse, hvor man har mulighed for at
præge Læringscenter Syd fremadrettet.
- Lind skole sender en henvendelse ud omkring valgmøde, hvornår man kan komme og høre om
valget m.m.  Denne besked kommer til at gå gennem forældrerådet.
Der har været entreprenante forløb på forskellige årgange, omhandlende skolebestyrelsesvalget.
5) eventuelt
Der står 13-13 i håndboldkampen ;-)
Ellers Intet nyt.

/Morten Uhrenholt, skoleleder

-2-

