Dok.nr. 166442-15
Sag.nr. 13-51

Varde Kommune
Skoleledergruppen
Dato: 27.11.2015
Tid: kl. 08.00 – 10.00
Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde (VIF Klublokale 1. sal)
Fra Agerbæk-Starup Skole deltog viceskoleleder Sanne Pihl
Fra Sct. Jacobi Skole deltog viceskoleleder Line Neuber
Fra Ølgod skole deltog viceskoleleder Jan Rohde Nielsen
Ikke til stede:

REFERAT
Kl. 08.00 – 10.00 – Skoleledermøde
Kl. 10.00 – 11.00 – Fælles Ledermøde
Referent: Ann Tina Langgaard
Pkt. 1
Kl. 08.00 –
09.00

Evaluering af ”Mere tid til
nærledelse”
v/ skolechef Karen A. Mortensen
Deltagerkredsen er skolernes
ledelsesteams.
(jfr. mail af 11.11.2015 fra skolechef
Karen Mortensen)

Formål:
Fælles evaluering af såvel
BDO forløbet som
efterfølgende besøg af
Ejner Bryld på alle skoler.
Mål:
Kvalitativ evaluering via
drøftelse af centrale
områder i form af cafe
model

Evaluering af ”Mere tid til
nærledelse”
v/ skolechef Karen A. Mortensen
og direktør Louise Raunkjær
Intro og kort gennemgang af det
fortløbende projekt "Mere tid til
nærledelse" ved Louise Raunkjær

Sagsnr10-4615_Dok
nr165342-15_v1_Mere tid til nærledelse evaluerin

”Mere tid til pædagogisk ledelse” –
status fra erhvervspsykolog Ejnar
Bryld

Varde Kommune,
Mere tid til pædagogisk ledelse, del 2, status, jun
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Skolechef Karen A. Mortensen
introducerede til cafedrøftelser.
Input fra cafedrøftelserne samles og
udsendes som idé-katalog.
På skolesekretær-området arbejdes
der tillige med vurdering af opgaver,
opgaveløsning og de tidsmæssige
ressourcer.
Tanke angående bl.a.
 netværks-/mentorgrupper for
blandt andre viceskoleledere
samt
 kompetencer i forhold til
læringsvejledningssamtaler
blev italesat.
Skolechef Karen A. Mortensen
oplyste, at der i uge 32 i 2016
afholdes fælles kommunal temadag
under emnet Pædagogisk
læringsfællesskab v/ Thomas
Albrechtsen.
Louise Raunkjær får udarbejdet
evalueringssag til direktionen, jf.
bevilling af midler til projektet
herfra.

Pkt. 2

Skolechef Karen A. Mortensen bød
velkommen til Sanne Pihl viceskoleleder på Agerbæk-Starup
Skole.

Godkendelse af referat fra
skoleledermøde d. 30.10.2015
Dok.nr. 150477-15

Referat fra skoleledermøde d.
30.10.2015 blev godkendt
Pkt. 3

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 4

Politianmeldelse af børn i forhold til
arbejdsskadeanmeldelser
v/ Lis Bang Troelsen

Kl. 09.00 –
09.10 .
10 min.

BUPL, DL og FOA har været ude med
reaktioner på lovstramninger med
meldinger om, at pædagoger, lærere og
øvrige medarbejdere i omsorgssektoren
nu skal til at politianmelde børn, hvis de

Godkendt

Formål:
Fælles afklaring og
forståelse af håndtering af
problemstillingen
Mål:
Orientering

Politianmeldelse af børn i forhold
til arbejdsskadeanmeldelser
v/ Lis Bang Troelsen

Arbejdsulykke.pptx

Begrebet arbejdsulykke
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vil gøre sig håb om erstatning
Sagen har været drøftet på FællesMED.
Ifølge KL gælder de lovgivningsmæssige
stramninger i lovforslaget ift. voldssager
– offererstatningsloven og handler om
overtrædelser af straffeloven. Der
er ikke tale om ændringer i forhold til
arbejdsskadesystemet (se vedhæftede fra
KL).

defineres i vedlagte PPT.
Som udgangspunkt skal arbejdsstedet
anmelde alle arbejdsulykker i Insubiz
senest 9 dage efter at skaden er sket.
Ved arbejdsskader modtages
erstatning efter arbejdsskadeloven.
Der kan ikke modtages erstatning fra
to steder.

Sagsnr14-13756_Do
knr161388-15_v1_KL notat vedr. stramninger i straffeloven.pdf

Politianmeldelse i voldssager er ikke
tænkt som en del af
arbejdsskadesystemet, da det handler
om overtrædelse af straffeloven.
Såfremt en elev med forsæt vil skade,
vil politianmeldelse komme på tale.
Børn under den kriminelle lavalder
kan som udgangspunkt ikke
politianmeldes/retsforfølges.
Betingelser for erstatning m.v.
fremgår af ovenstående PPT.
I tvivlstilfælde kan Lis Bang
Troelsen kontaktes – lbtr@varde.dk /
79 94 64 08.
Skolelederne gjorde opmærksom på,
at der verserer modstridende
oplysninger, hvorfor der er behov for
tydelig udmelding.
Lis Bang Troelsen udarbejder notat
og sender dette til skolelederne.

Pkt. 5
Kl. 09.10 –
09.30
20 min.

Forberedelse til møde med
afdelingsleder Marianne Schmidt
Kjærgaard og chef for Børn og
Forebyggelse Lotte Cortsen
(Skoleledermødet d. 11.12.2015 kl.
09.15 – 10.15)
v/ skolechef Karen A. Mortensen

Formål:
Drøfte af eventuelle
emner, der ønskes drøftet
på mødet d. 11. dec. 15
Mål:
Formulere emner til
drøftelse der kan sikre et
godt samarbejde
fremadrettet.

Forberedelse til møde med
afdelingsleder Marianne Schmidt
Kjærgaard og chef for Børn og
Forebyggelse Lotte Cortsen
(Skoleledermødet d. 11.12.2015 kl.
09.15 – 10.15)
v/ skolechef Karen A. Mortensen
Under punktet deltog skolernes
lederteams.
Der var enighed om, at det
forestående møde skal sætte fokus på
det gode og fremadrettede
samarbejde.
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Mødedeltagerne drøftede i grupper
relevante emner som gerne ses
drøftet på mødet d. 11.12.2015:











Det nære samarbejde med
skolesocialrådgiverne
fungerer godt og ønskes
prioriteret
Mødestruktur (dagsorden,
mødeleder m.v.) på diverse
møder
Møder placeres
hensigtsmæssigt - bl.a. af
hensyn til ressourcer
Outlook kalender skal gerne
bruges i forbindelse med
mødeplanlægning og
indkaldelse.
Intern overlevering på såvel
skolerne som i BOF i
forbindelse med nye
medarbejdere på
igangværende opgaver
Lange ekspeditionstider kan
forekomme
Aktører skal være
professionelle og kende egne
kompetencer.

Mange medarbejderskift er et vilkår
men også en udfordring i forhold til
samarbejdet.
Ovenstående input medtages på
kommende planlægningsmøde med
Lotte Cortsen og Marianne Schmidt
Kjærgaard.
Pkt. 6
Kl. 09.30 –
09.45
15 min.

Nyt fra forvaltningen
v/ skolechef Karen A. Mortensen og
konsulent Ole Holdgaard

Formål:
Orientering

Nyt fra forvaltningen
v/ skolechef Karen A. Mortensen og
konsulent Ole Holdgaard

Beredskabsplaner
Husk ajourføring.

Beredskabsplaner
Husk evt. ajourføring af
beredskabsplaner.
Medarbejderne skal være bekendt
med disse.

Få hjælp til den tobaksforebyggende
undervisning – 7. – 9. klasse
Tilbud fra Kræftens Bekæmpelse.

Få hjælp til den
tobaksforebyggende undervisning
Tilbud fra Kræftens Bekæmpelse.
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Sagsnr13-51_Doknr1
61569-15_v1_Kræftens Bekæmpelse - Få hjælp til den t

Udvalgets møde med skolernes elevråd
Udvalget har truffet beslutning om
afholdelse af 2 årlige møder med
skolernes elevråd:



Møderne bliver placeret i hhv.
marts og oktober
2 elevrådsrepræsentanter fra
hver skole skal deltage.

Udvalgets møde med skolernes
elevråd
Udvalget prioriterer møderne - og der
arbejdes videre med elevernes
tilkendegivelser på mødet.
Der er ikke tale om en evaluering af
skolereformen – men et fokus på
elevernes oplevelser.
Der blev opfordret til, at eleverne
orienterer om mødets indhold på
skolebestyrelsesmøde på egen skole.
Skolerne skal arbejde videre med
elevernes fremlagte punkter.
Politikerne vil bede om en
opfølgning på arbejdet.
Møderne i 2016 er placeret:
02.03.2016
29.09.2016
Husk at sætte disse datoer i
kalenderen.

Erhvervsplaymaker
2-årig projektstilling opslået af
Varde Kommune og ProVarde.

Erhvervsplaymaker
Den 2-årige projektstilling er opslået
af Varde Kommune og ProVarde.
Erhvervsplaymakernes opgave vil
bestå i at understøtte samarbejdet
skoler og erhvervsliv imellem.
Arbejde med læringsforløb og
læringsmål er også en del
opgaveporteføljen

Modtageklasser
Orientering om udviklingen på området.

Modtageklasser
Der arbejdes i øjeblikket med flere
muligheder og modeller i forhold til
undervisning af de nyankomne
tosprogede elever.

Konfirmationsforberedelse i tid afsat
til den understøttende undervisning rammeforsøg
Godkendelse af forsøgsansøgning

Konfirmationsforberedelse i tid
afsat til den understøttende
undervisning – rammeforsøg
Forsøgsansøgning er godkendt.
12 af 63 kommuner har fået tilladelse
til at iværksætte rammeforsøget.
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Skolelederne skal forelægge
muligheden for skolebestyrelsen og
give Ole Holdgaard - olho@varde.dk
- en tilbagemelding på
skolebestyrelsens holdning til
muligheden.

Sagsnr13-8191_Dok
nr163966-15_v1_Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling - Godkendelse af iværksættelse af rammeforsøg med.DOCX

Udvalget for Børn og Undervisning
har besluttet, at Camp7 sandsynligvis
fortsat skal afholdes.
Dato, form m.v. skal afklares.
Pkt. 7

Nyt fra arbejdsgrupper

-

EVT.

Tildelingsmodel / klassetildeling
På skoleledermødet blev stillet
spørgsmål til den kommende
tildeling / klassetildeling.

Kl.09.45 –
09.55
10 min.

Pkt. 8
Kl. 09.55 –
10.00
5 min.

Efter mødet er nedenstående
oplysning modtaget fra Jette
Poulsen.
Der kommer IKKE en ny
tildelingsmodel.
Den faktor der bruges i dag til at
beregne klassetildelingen tilrettes
med de 30 timer lærerne skal læse
ekstra, ligesom ændringen med
understøttende undervisning ændres i
regnearket
Revideret regneark sendes til
skolelederne i begyndelsen af
december.
Skolernes egne tal kan derefter
indarbejdes i arket.

Music Mindgames
8-10 skoler har givet tilsagn om
interesserede lærere og pædagoger
Prisen på et 3-dages kursus er alt i alt
ca. 31.000 kr.
Der plads til 22 deltagere.
Ved 12 deltagere vil prisen ligge på
kr. 2.500,00 - 3.000,00 pr. deltager.
Skoleleder Lene B. Jeppesen ønsker
følgende besvaret - gerne pr. mail
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leje@varde.dk:
- Vil vi det - så der skal arbejdes
videre med det?
- Hvis ja - er det så i foråret 16 eller i
starten af næste skoleår (fx
september)?
OBS - Et 3-dages kursus svarer ikke
til et helt unit 1 (som er 5 dage).

Med henblik på at stille skarpt på punkternes formål, vil vi forsøge af lave en målbeskrivelse ud for de
enkelte punkter i dagsorden til skoleledermøder.
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