Dok.nr. 41194 -16
Sag.nr. 13-51

Varde Kommune
Skoleledergruppen
Dato: 11.03.2016
Tid: kl. 09.00 – 12.00
Sted: Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde – Kantinen (lille del)

Ikke til stede: Ditte Nørskov og Henrik Gregersen

REFERAT
Kl. 08.00 – 09.00 – Fælles ledermøde
Kl. 09.00 – 12.00 – Skoleledermøde

Referent: Ann Tina Langgaard

Velkomst til Toke og Karin.
Pkt. 1
Kl.
09.00 –
09.05

Godkendelse af referat fra
skoleledermøde
d. 05.02.2016

Godkendt

Dok.nr.
Pkt. 2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Kl.
09.00 –
09.05

Pkt. 3
Kl.
09.05 –
09.30
25 min.

Diplomuddannelse – pædagoger
v/ skoleleder Ole Holm Johansen og
skolechef Karen Mortensen
Der ønske en drøftelse af tid og vilkår
til skolepædagogernes påtænkte
diplomuddannelse (AP Møller
projektet)

Formål:
Drøftelse omkring vilkår
for
kompetenceudvikling af
skolepædagoger (AP
Møller projekt) så vi
sikre
Mål:

Diplomuddannelse – pædagoger
(A.P. Møller projekt)
v/ skoleleder Ole Holm Johansen og
skolechef Karen Mortensen
Der forventes yderligere information i
forhold til de kommende
uddannelsesforløb senest d. 1.5.2016.
Det blev på skoleledermødet aftalt, at
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Pkt. 4
Kl.
09.30 –
09.45
15 min.

Dannelsesrejse
v/ skoleleder Lone Vendelbo
skoleleder Kenneth Bjerre og
skolechef Karen Mortensen

Sikre kompetencevilkår
for pædagoger der
følger
kompetenceudvikling

vilkår og rammer drøftes efter denne
dato.
Punktet sættes på dagsorden til
skoleledermøde, når konkrete
oplysninger foreligger.
..............
Skoleledere oplyste, at der fra skolernes
nuværende studerende er tilkendegive
frustration i forhold til UC-Syd.

Formål:
Drøfte evt. indhold i
dannelsesrejse, evt.
ændring af koncept.

Dannelsesrejse
v/ skoleleder Lone Vendelbo
skoleleder Kenneth Bjerre og
skolechef Karen Mortensen

Mål:
opbakning til det videre
arbejde i
arbejdsgruppen

Dannelsesrejsen er datofastsat til
25.08.2016. Arrangementet vil omfatte
såvel faglige som sociale elementer.
Programmet vil afspejle, at der er rettet
fokus på ny viden angående de
erhvervsfaglige uddannelser med bl.a.
besøg på:
1. Social- & Sundhedsskolen
Esbjerg (SOSU-uddannelsen)
2. Rybners
3. Kjærgård Landbrugsskole
Der kan ske deltage ”on and off” hen
over dagen.
Deltagerkredsen er skolernes
ledelsesteam.
Datoen er efterfølgende blevet ændret
til d. 29. august 2016.

Kl.
09.45 –
10.00
15 min.

Pause

Pkt. 5

Præsentation af erhvervsplaymaker
Kasper Bech Pedersen

Kl. 10.00 –
10.15
15 min.

Formål:
Præsentation af den nye
erhvervsplaymaker
Kasper Bech Pedersen,
samt en beskrivelse af
samarbejdsmuligheder.
Mål:
At få indblik i forskellige
samarbejdsmuligheder.
At få inspiration til
mulige læringsforløb i
erhvervslivet.

Præsentation af erhvervsplaymaker
Kasper Bech Pedersen
Konsulent Søren Skousen oplyste
indledende, at erhvervsplaymaker
Kasper Bech Pedersen løbende
afstemmer sine tiltag og projekter med
skoleafdelingen.
Kasper Bech Pedersen er ansat pr.
1.2.2016 og er fysisk placeret hos
ProVarde
Otto Frellos Plads 1,
Varde
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At få viden om,
hvorledes samarbejdet
med
erhvervsplaymakeren
kan foregå – herunder
hvorledes læringsforløbene kan bookes

Skolelederne må gerne
overveje inden mødet,
hvordan
erhvervsplaymakeren
kan bruges på den
enkelte skole.

Kasper præsenterede sig selv og
opgaven som erhvervsplaymaker

Ny Erhvervsplaymaker
præsentation.pptx

Der er pt. etableret en række aftaler
med lokale virksomheder.
Virksomhedsbesøg kan bookes via
digital booking portal
https://erhvervsplaymaker.nemtilmeld.
dk/
Tilbuddene er gratis – evt.
transportudgift påhviler skolen.
Ved evt. spørgsmål kan
Kasper Bech Pedersen
kontaktes på
76 52 25 74
20 35 4264
kabe@provarde.dk
Kasper Bech Pedersen har til hensigt at
aflægge besøg på de enkelte skoler.
Aftale indgås mellem skolen og Kasper
Bech Pedersen.
Skolelederne bedes oplyse skolens
kontaktperson til Søren Skousen –
sosk@varde.dk
Skoleledere efterspurgte forløb i
forhold til indskoling og mellemtrin.

Pkt. 6
Kl. 10.15
10.30
15 min.

Galschiøt projket

Formål:
Oplægget skal
præsentere Galschiøt
projektet, samt oplyse
om, at der vil blive
udviklet nogle
læringsforløb til
udstillingsperioden i
efteråret 2016. Selve
kunstudstillingen
foregår i perioden
august til oktober 2016.

Galschiøt projket
v/ konsulent Søren Skousen
Søren Skousen oplyste, at der i efteråret
2016 vil være Galschiøt-udstilling på
torvet i Varde:
”Abrahams Børn” – om Islam,
Jødedommen og Kristendommen.
I 2016 vil udstillingen/skulpturen kunne
ses i Silkeborg, København og Varde.
Fakta om skulpturen:
14 bogstaver - ”FUNDAMENTALIST”
2,5 m i højden
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Mål:
At få indblik i, hvad
projektet går ud på.
At få viden om mulige
arrangementer, som
den enkelte skole evt.
kan deltage i.
At skolerne bliver
informeret om, at der
vil blive lagt nogle
læringsforløb ud til
skolerne, som kan
anvendes i
undervisningen. De
konkrete beskrivelser
følger senere.

9 m i diameter
Bogstaverne er opbygget af 8.000
bøger.
Citater fra Koranen, Biblen og Toraen
fremvises ved skulpturen.
Søren Skousen redegjorde via
PPT:
Præsentation af
projektet - galschiøt.pptx

for formål / baggrund / arrangementer i
forbindelse med udstillingen samt
læringsforløb.
Web-site vedr. udstillingen er under
udarbejdelse.
Forud for udstillingen aflægger Søren
Skousen besøg på skolerne.
I forbindelse med disse besøg ønskes
mulighed for dialog angående ”Vi i
Naturskolen”.

Pkt. 7
Kl.
10.30 –
10.45
15 min

Orientering om Erhvervstilbud
v/ skoleleder Lene B. Jeppesen og
skoleleder Klaus Fog
En orientering om de nuværende
erhvervstilbud på de to skoler, som de
ser ud p.t. – samt de tiltag der er på
vej.

Erhvervstilbud.pdf

Formål:
At orientere om
beskrivelse af det
samlede
erhvervskoncept på
Ølgod Skole og
Lykkesgårdskolen

Orientering om Erhvervstilbud
v/ skoleleder Lene B. Jeppesen og
skoleleder Klaus Fog

Mål:
Videndeling – ”stjæl
med stil”

Hensigten er at beskrive nuværende
aktiviteter samt udbygge med
kommende tiltag (et dynamisk
dokument)

Skoleleder Lene B. Jeppesen oplyste, at
den vedlagte PPT afspejler, hvad Ølgod
Skole arbejder med i forhold til
erhvervstilbud.

Der arbejdes tillige med:
1 Udvikling af elektronisk handleplan.
2 Årshjul (hvem er potentielle
kandidater til tilbuddet)
3 Tiltag for hele klasser, årgange eller
hold.
Erhvervstilbuddet er beskrevet som:
Tilbud til elever med begrænset
motivation i forhold til normal
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skolegang.
Tilbuddet er en kombination af praktik
og skolegang, hvor dansk, matematik,
engelsk og fysik/kemi vægtes - andre
fag kan nedtones.
Tilbuddet er til enkelte og konkrete
elever – primært på 8.-9. årgang
Pkt. 8
Kl.
10.45 –
11.00
15 min.

Orientering om bevægelsesprojekt
med TrygFonden
v/ skoleleder Bitten Eilenberg og
skoleleder Karin Gry Anker

Formål:
Videndeling omkring
bevægelse og læring

http://trivselogbevægelse.dk/

Mål:
Sikre at videndele de
erfaringer, der er gjort
via projektet.

http://ugeavisen.dk/artikel/148747:N
ordenskov--Trivsel-leges-ind-paaNordenskov-Skole

Orientering om bevægelsesprojekt
med TrygFonden
v/ skoleleder Bitten Eilenberg og
skoleleder Karin Gry Anker

I forhold til projekt Trivsel og Bevægelse
i Skolen blev Brorsonskolen og
Nordenskov Skole valgt som
forsøgsskoler ved projektets opstart.
Projektet har til formål at re-tænke
idrætsundervisningen samt understøtte
trivsel og bevægelse i skolen.
Inspiration til såvel
 Idrætsundervisningen
 Brain breaks
 Frikvarter
 Temadage
 m.v.
kan hentes på
http://trivselogbevægelse.dk/

Skolelederne oplyste, at der opleves
positiv effekt af indsatsen.
Medarbejderne betragter tilbuddet som
en ”gave”.
Projektet er målrettet 4.- 6. årgang.
Begge deltagende skoler har udbredt,
eller vil udbrede, projektet til samtlige
årgange på skolen.
Projektet blev beskrevet som
veltilrettelagt og med god opfølgning,
inspiration og følgeforskning.
Det blev på mødet aftalt, at
 Nordenskov Skole
(Trivsel og Bevægelse i Skolen)
 Brorsonskolen og
(Trivsel og Bevægelse i Skolen)
og
 Årre Skole
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(Boldens Dag)
planlægger inspirationsdag for kolleger
på kommunens folkeskoler.
Videndeling kan supplerende foregå via
læringsplatformen.
I forhold til organisering af den
varierede skoledag har Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling
fremsendt nedenstående:

VS Hotline for skoler
om organisering af den varierede skoledag.ms

Af andet materiale blev bl.a. nævnt:
www.styrpåsundheden.dk
DGI-APP
Pkt. 9
Kl.
11.00 –
11.20
20 min.

Evaluering af indskrivning til
børnehaveklasse
v/ skolechef Karen Mortensen

Formål:
Gensidig orientering om
oplevelser af processen
i år.
Dele gode og svære
oplevelser
Forslag til forbedring af
processen

Evaluering af indskrivning til
børnehaveklasse
v/ skolechef Karen Mortensen

Mål:
Evaluering og tilretning
af
indskrivningsprocessen

Karen Mortensen understregede, at
indskrivningsprocessen først kan
afsluttes, når samtlige elever i et
skoledistrikt har tilkendegivet
skoleønske. Dette er skolernes opgave
og skoleledernes ansvar.

Karen Mortensen oplyste, at 90% af
indskrivninger til kommende
børnehaveklasse er foretaget via webindskrivning.

Fremadrettet tænkes følgende
”tidsplan”
 Januar
Web-indskrivning åben
 Januar / Februar
Opfølgning på ikke indskrevne
elever
 Marts
Visitation til taleklasser og
specialklasser - samt
stillingtagen til ansøgte
skoleudsættelser.
 April
Primo april giver skolerne svar
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til familier med ønske om
skolegang på anden skole end
distriktsskolen.
Tidsplanen skal sikre, at det fornødne
samlede overblik skabes inden
accept/afslag på skoleønske til
skolegang på anden skole end
distriktsskolen gives.
Nuværende retningslinjer m.v. fremgår
af PPT

Sagsnr16-203_Doknr
38419-16_v1_evaluering af indskrivning 20161

De nugældende retningslinjer revideres
ikke pt.
Skoleleder og skolechef drøfter
konkrete ønsker til skolegang på anden
skole end distriktsskolen, når der er tale
om over 23 elever pr. klasse. Det er
skolelederen der har opgaven.
Obs - ved accept skal skolelederen
understrege over for familierne, at der
er tale om accept i forhold til det
konkrete barn og ikke givetvis
efterfølgende søskende.
Emnet drøftes yderligere på et
kommende skoleledermøde.
Pkt. 10
Kl.
11.20 –
11.30
10 min.

A.P. Møller Science, næste skoleår
v/ skolechef Karen Mortensen

Formål:
Orientere om vilkår og
omfang næste skoleår
Mål:
Viden om vilkår og
omfang næste skoleår

A.P. Møller Science, næste skoleår
v/ skolechef Karen Mortensen
Skoleåret 2016/2017
1. Naturfagsvejlederuddannelsen
fortsættes med 1 ugentlig
undervisningsdag (evt. mandag)
2. To medarbejdere (i gennemsnit)
pr. skole deltager i
kompetenceudvikling inden for
naturfagsblokken (incl.
madkundskab)
Dette fremgår af projektplanen.
Navne + kontaktoplysninger på
1 lærer og 1 pædagog
oplyses til Bente Sloth –
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besl@varde.dk
Bente Sloth sender yderligere
oplysninger og vejledning.
I tilfælde af, at projektplanen ikke
følges, reduceres i de tildelte midler.
Efter gennemgang af ovenstående skete
drøftelse af omfanget af
kompetenceudvikling.
2020-måler og skolernes drift skal
afstemmes.
Der blev henstillet til en pragmatisk
tilgang.
Bente Sloth foranlediger, at den
nuværende oversigt over
kompetenceudviklingsforløb udbygges
med A.P. Møller projektet.
Pkt. 11
Kl.
11.30
11.35
5 min

Drejebog i forhold til Arbejdstilsynets
besøg på skolerne
v/ skolechef Karen Mortensen og
skoleleder Morten Møller Jensen

Formål:
Orientering om udkast
til drejebog i forb. med
besøg på skolerne af
arbejdstilsynet.

Drejebog i forhold til Arbejdstilsynets
besøg på skolerne

Udsat til et kommende møde

Mål:
Skolelederne er bedre
klædt på til at håndtere
den ledelsesmæssige
opgave når
arbejdstilsynet kommer
på besøg.
Pkt. 12
Kl.
11.35
11.45
10 min

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



Indberetning i KMD
Rollebaseret

Orientering

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


Fleksordninger
Varde Lærerkreds har rettet
henvendelse vedr.
fleksordninger på skolerne.
Skolechefen drøfter de
konkrete spørgsmål med de
pågældende skoleledere.



Indberetning i KMD
Rollebaseret
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(ferie, 6. ferieuge, sygdom
m.v.)



Styrkede læringsmiljøer i
fagundervisningen – biologi
og historie

Skoleledernes ferie, 6. ferieuge,
omsorgsdage, sygdom m.v. skal
indberettes i KMD Rollebaseret
af den enkelte skole.
Skolen skal sikre fremgangsmåden.



Styrkede læringsmiljøer i
fagundervisningen – biologi og
historie
Til orientering

Sagsnr16-2053_Dokn
r24033-16_v1_Styrkede læringsmiljøer - Orientering til kommuner - Mail fra Ministeriet for Børn, Undervisning og (1).PDF

Sagsnr16-2053_Dokn
r24028-16_v1_Ministeriet for Børn Undervisning og Ligestilling - orientering om styrkede læringsmiljøer.MSG.msg



Invitation til National
Vidensdag om Skoleskak –
d. 27.05.2016 i Vejle



Invitation til National
Vidensdag om Skoleskak
d. 27.05.2016 i Vejle
Årre Skole og Thorstrup Skole
repræsenterer Varde
Kommunes folkeskoler og
Sagsnr16-935_Doknr
sørger selv for tilmelding.
34792-16_v1_Invitation til National Vidensdag om Skoleskak 27. maj 2016 i Vejle.msg.MSG.msg
Opfordring til at skoler der er
aktive indenfor skoleskak
 Modtageklasser
finder en repræsentant.
Udvalget for Børn og
Undervisning besluttede på
mødet d. 8.3.2016 at nedsætte
en bredt sammensat
arbejdsgruppe, som har til
opgave at udarbejde forslag til
mere decentral indsats.
En evt. ændret organisering skal
træde i kraft d. 1.8.2016.

Sagsnr16-2786_Dokn
r37386-16_v1_Fremadrettet organisering af ba

En tættere kobling af elever til
distriktsskolen vil influere på
antallet af modtageklasser på
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Brorsonskolen.
ALLE ledige stillinger på
skolerne skal forelægges
skolechef Karen Mortensen.
Der sker udmelding til
skolelederne, når denne
fremgangsmåde ophæves.


God trafikkultur trafikkonkurrence for 7. og 8.
klasserne
Lokalrådet Varde ønsker et
budskab videreformidlet til
skolerne, så vi forhåbentlig kan
få rigtig mange skoler og unge
med i konkurrencen og dermed
få mere trafikkultur

GodTrafikkultur dokument - lærere.pdf

GodTrafikkultur.pdf

Materialet tidligere udsendt til
overbygningsskolerne d. 7.3.2016



Inklusion som læringskultur /
Gode tilbud

Sagsnr15-8190_Dokn
r38527-16_v1_Godt tilbud.DOCX

Inklusion som
læringskultur powerpoint_52734 vores egen



Nationale trivselsmålinger
Nationale trivselsmålinger skal
være gennemført senest
d. 31.03.2016
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Kvalitetsrapport 2014/2015
Godkendt i Byrådet d. 1.3.2016.
Kvalitetsrapporten samt
skolebestyrelsernes udtalelser
er publiceret på Varde
Kommunes hjemmeside:
http://www.vardekommune.dk
/Borger/Skole-oguddannelse/Kvalitet-ogtilfredshed.aspx



Refleksions- og
udviklingsforum d. 8.4.2016 kl.
09.30 – 12.00
Meebook præsenterer
læringsplatform på dette møde.
Læringsplatformen er koblet til
UU-delen.



Informationsmøde vedr.
Innovation – Entreprenørskab
– Produktudvikling & Edison
28.04.2016 kl. 15.30 – 17.00 på
Næsbjerg Skole
v/Anders Rasmussen
Invitation fra Næsbjerg Skole
blev omdelt.

Message from
KM_C454e.msg



Arbejdsgruppe vedr. langsigtet
pædagogisk udvikling
Arbejdsgruppe nedsættes.
Yderligere information
udsendes.
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Pkt. 13

Nyt fra arbejdsgrupper

Orientering



Rammeaftale 2016/2017
Drøftes på skoleledermødet
8.4.2016.



Trafikudvalg
v/ skoleleder Lone Vendelbo

Kl.
11.45
11.55
10 min.

Det nuværende Trafikudvalget
nedlægges.
Vej og Trafik sender
fremadrettet et årligt oplæg til
samtlige skoler.
Trafikpolitik forefindes på
skolerne.
Vej og Trafik kan være
behjælpelig med vejledning om
sikring af skolevej m.v.


Tre udviklingssamtaler
v/ skoleleder Charlotte
Rasmussen
Grundet arbejdspres i Grafisk
Afdeling, er der pt. ikke sket
grafisk bearbejdning af
materialet.



Afkortet skoledag
Ansøgning sendt fra Sct. Jacobi
Skole til skolechef Karen
Mortensen.
Udvalget har endnu ikke taget
stilling til hverken den konkrete
ansøgning eller spørgsmålet
generelt.



Tønder model - 200 hjemmearbejdstimer i forhold til
lærerne
v/ skoleleder Klaus Fog
Adspurgt oplyste skolechef
Karen Mortensen at der ikke
indgås en tilsvarende aftale i
Varde Kommune for det
kommende skoleår.
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Pkt. 14

EVT.

Kl.
11.55 –
12.00
5 min

Ungdomsskolen
v/ ungdomsskoleinspektør Toke
Knudsmark
Toke Knudsmark oplyste, at han har til
hensigt at besøge samtlige skoler i
nærmeste fremtid. Dette bl.a. for at
forventningsafstemme.

Bilag/dokumenter

Publikation fra KL’s fem regionale dialog- og udviklingsmøder om faglig ledelse i og af folkeskolen:

Endelig
publikation.pdf

Referat fra møde i it-styregruppen 22.02.2016:

Sagsnr08-11535_Dok
nr28567-16_v1_referat 37 møde i Børn og Læring it-styregruppe 22 feb 2016.docx.DOCX

Referat af 2. møde i it-styregruppen Børn og Læring – 14.03.2016

Sagsnr08-11535_Dok
nr42698-16_v1_Referat af 2. møde i it-styregruppen Børn og Læring 14. marts 2016.docx.DOCX
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