Dok.nr. 149441-16
Sag.nr. 13-51

Varde Kommune
Skoleledergruppen
Dato: 7. oktober 2016
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Sted: Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde – Kantinen (lille del)

Ikke til stede:
Fra Thorstrup Skole deltog konstitueret viceskoleleder Pernille Heide.

REFERAT
Referent: Ann Tina Langgaard
Pkt. 1
Kl.
09.05 –
09.10

Godkendelse af referat fra
skoleledermøde
d. 09.09.2016

Godkendt

Dok.nr. 132317-16
Pkt. 2

Godkendelse af dagsorden

Kl.
09.05 –
09.10

Pkt. 3
Kl.
09.10 –
09.40
30 min.

Godkendt
Evaluering af lokallønsforhandlinger
v/ Jørn W. Andersen
Ole Holm Johansen
Karen Mortensen
Drøftelse og evaluering af fordeling af
lokalløn.
Drøftelserne tager udgangspunkt i
bl.a.:
- Hvilke retningslinjer har I
-

aftalt i MED udvalg vedr.
fordeling af lokalløn.
Hvordan har I udmøntet
det.

Formål:
Evaluering af og
drøftelse om
erfaringerne med
fordeling af lokalløn
gennem de sidste 2 år,
med henblik på evt.
justeringer.
Mål:
Evaluering af lokalløn
for lærerne.

Evaluering af lokallønsforhandlinger
v/ Jørn W. Andersen
Ole Holm Johansen
Karen Mortensen
Med afsæt i skoleledernes oplevelse af
lokallønsforhandlingerne blev
retningslinjer, udmøntning samt effekt
drøftet.
De samlede lokallønsmidler beløber sig
til 3.180,00 kr. (i 2000 niveau) pr.
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-

Hvordan er jeres oplevelse
af effekten af lokalløn
Ønsker til fremtidig
fordeling af lokalløn
Alternativer til nuværende
ordning.

lærerårsværk.
Konkrete eksempler på bl.a.:
- udmøntning
- hensigtsmæssigheder ved ordningen
samt
- uhensigtsmæssigheder ved samme
blev drøftet.
Der var enighed om en positiv effekt
ved flytning af udmøntningen til sidst på
skoleåret, så også ekstraordinære
indsatser hen over skoleåret kan
honoreres.
Skoleledere fremsatte tillige forslag om
konvertering af en andel af midlerne til
rekrutteringstillæg.
Fastholdelsestillæg samt honorering af
særlige indsatser blev ligeledes italesat.
Følgende blev aftalt:
1. Skolechef Karen Mortensen
undersøger Lærerkredsens
holdning til udmøntning af
lokallønsmidler sidst på
skoleåret.
2. I forhold til et rekrutteringstillæg undersøger Jørn
Andersen muligheden - samt
konsekvensberegner på samme.
3. Skolelederne fremsender evt.
forslag / ideer til
konvertering/udmøntning/
fremgangsmåde til Karen
Mortensen.
4. Emnet sættes på dagsorden til
skoleledermøder d. 04.11.2016
Overordnet lønpolitik lavet i de
respektive MED-udvalg.

Pkt. 4
Kl.
09.40 –
10.00
20 min.

IT - Appwriter og Office365
v/ Bjarne Lund Christensen
Bjarne Højgaard Jensen
Status på kompetenceudvikling vedr.
1:1 løsningen / BPI.
Meebook

Formål:
Afklaring af skolernes
status på
kompetenceudvikling i
forhold til 1:1
løsningen.

IT – Appwriter, Office365 og Meebook
v/ Bjarne Lund Christensen
Bjarne Højgaard Jensen


Office365 - superbrugere
Bjarne Lund Christensen
orienterede om status på Office
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Kompetenceudviklingen i
Meebook på skolerne er nu
afsluttet (mangler Outrup Skole).
Der ønskes en generel drøftelse
af, hvor skolerne ”er” efter
kompetenceudviklingen er
tilendebragt?
 Fornemmelser fra
Meebookoplæg?
 Er der opstået nye behov,
som kræver nye tiltag?



Mål:
Afklaring af evt. behov
for nye tiltag m.v. i
forhold til
kompetenceudvikling.

365 (model B).
Beskrivelse af opgaven samt
kandidater til superbrugerfunktionen fremgår af
vedhæftede dokument.

Sagsnr15-9665_Dok
nr148173-16_v1_Interesserede brugere Office

Superbrugerne skal primært
supportere i forhold til basisbrug samt understøtte selve
processen.
Der påregnes pt. 3 timer pr.
skole.

Gant Diagram
Sagsnr15-9665_Dokn
r5678-16_v1_Tidsplan indsats områder.xlsx(1).XLSX



Nyhedsbrev 04
Dok.nr. 134632-16

Såfremt yderligere
medarbejdere har interesse i
opgaven, skal dette meddeles
Bjarne Lund Christensen –
bjlc@varde.dk - senest d.
11.10.2016.
D. 24. og 25.10.2016 sker
undervisning af de valgte superbrugere.


Appwriter
Plan for kompetenceudvikling
+ implementering
Elever og medarbejdere skal i
løbet af skoleåret 2016/2017
introduceres til Appwriter.
Særligt udfordrede elever, som
skal til FP 2016/2017, skal have
en snarlig intro., eksempelvis
via et internt kursus på skolen.
Appwriter erstatter CD-ord,
idet dette program og
Office365 ikke connecter.
Tidsplan m.v. fremgår af
vedhæftede dokument:
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Sagsnr16-1026_Dokn
r137342-16_v1_Appwriter og implementering

Emnet (Appwriter og
Folkeskolens prøver) drøftes på
et kommende møde for
overbygningsskoler.
Lene B. Jeppesen indkalder til
mødet.


Meebook
Bjarne Højgaard Jensen
orienterede om status på
Meebook:
-

-

-

Der vurderes pt. et
behov for en
opsamlingsrunde
Gode indspark og ideer
rundt på skolerne
Praktikere der
underviser praktikere
giver god mening
Stor spredning i
niveauet for
anvendelse og tilgang
(frustration, glæde,
brugbart m.v.)
Medarbejderne føler sig
presset på opgaven og
den samlede
opgavemængde
Oplevelsen af at kunne
håndtere Meebook
giver ro
Alle undervisere skal
hen over året
udarbejde minimum 3
læringsforløb i
Meebook

Meebook_oplæg_sko
leledermøde7.okt_2016.pptx
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Sagsnr15-9665_Dokn
r85574-16_v1_Tidslinje Meebook (002).docx



Kl.
10.00 –
10.15

Pause

Pkt. 5

Samarbejde med UC syd omkring
praksissamarbejder
v. Hans Tauman
Hans kommer med et oplæg om
muligheder for samarbejde mellem UC
Syd og Varde Kommune jævnfør
Partnerskabsaftale

Kl.
10.15 –
10.45
30 min.

Ophavsret
Ole Holdgaard oplyste, at
senest melding fra KL lyder på,
at krav om deling af
læringsforløb uændret skal
fastholdes.
Spørgsmål om ophavsret vil
blive inddraget som et element
i overenskomstforhandlingerne.

Formål:
Orientering om
muligheder for
praksissamarbejde
samt andre tiltag, via
eksempler på
etablerede
praksissamarbejder.

Samarbejde med UC syd omkring
praksissamarbejder
v. Hans Tauman og Robert Jepsen

Mål:
Afklaring af
samarbejdsmuligheder
med UC syd ud fra
partnerskabsaftale

Hans Tauman og Robert Jepsen
orienterede om ideen og ønsket bag
udvikling af samarbejdet mellem UC Syd
og skolerne i Varde Kommune –
herunder ny udvidet mulighed for
praksissamarbejde i forhold til
læreruddannelsen på UC Syd.

Sagsnr13-51_Doknr1
51399-16_v1_Praktikvirksomhed i læreruddannel

Ved optimering af praksissamarbejdet
tænkes studerende, lektorer, lærere og
elever sammen om opgaven.
Hensigten er en opkvalificering af
samtlige aktører.
Praksissamarbejdet indgår med en uge i
hvert semester – uge 48 i 2016 + ugen
før / efter påske i 2017
Eksempler på praksissamarbejde blev
givet:
- Agerbæk Skole – Idræt
- Outrup Skole – Mundtlighed
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-

Skoleovertagelse
M.v.

Inspirationskatalog til
praksissamarbejde mellem Varde
Kommune og UC-SYD
Læreruddannelsen udarbejdes.
Store og små, lokale og
fælleskommunale projekter er
velkomne.
Skolernes individuelle projekter ønskes
beskrevet (min. 1. projekt pr. skole).
Tænk gerne bred og mangfoldigt.
Det er tanken, at projekterne skal have
4-5 dages varighed.

Eksperimentarium / faglige netværk
Etablering af faglige netværk – sammen
med adjunkter / lektorer fra UC Syd –
uge 2 i 2017
-

-

Faglige netværk
Læreruddannelse i praksis hos
udvalgte lærere
En uge sammen med adjunkt /
lektor fra læreruddannelsen
som følger udvalgte lærere på
den lokale skole
Udvalgte lærere tilknyttes
moduler i læreruddannelsen.

Karen Mortensen koordinerer med UC
SYD.
Skolelederne tilkendegav, at de ser
muligheden som et aktiv.
……………….
Bilag modtaget efter mødet:
Skabelon vedr. praksissamarbejde

Sagsnr13-51_Doknr1
58343-16_v1_Hans Tauman - skabelon vedr. pr

Pkt. 6
Kl. 10.45 –
10.55

Oplæg v. erhvervsplaymaker Kasper
Bech Pedersen

Formål:
Orientering om

Oplæg ved erhvervsplaymaker
Kasper Bech Pedersen
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10 min.

Orientering omkring status på
afviklede undervisningsforløb,
herunder tilbagemeldinger fra
virksomhederne.

oplevelser og
tilbagemeldinger
omkring uv besøg.
Dialog omkring
skoleledernes
oplevelse.
Mål:
Afklare evt. behov for
justeringer.

Kasper Bech Pedersen orienterede om
status på erhvervsplaymaker-projektet:
105 tilgængelige forløb
65 bookede
34 virksomheder pt. involveret
1.400 elever er indtil videre tilmeldt et
forløb i 2016/2017.
26 virksomhedsforløb under udvikling –
herunder forløb med fokus på
innovation.
Forløbene fremgår af
www.erhvervsplaymaker.nemtilmeld.dk
- hvor tilmelding ligeledes sker.
De afviklede forløb evalueres af
virksomhederne, eleverne og lærerne.
Tiltaget skal ses som tilbud til skolerne.
Det gode udbytte er bundet op på, at
alle møder op velforberedt og med
rette indstilling.
Med fokus på pressede erhverv
arbejdes pt. på et sosu-forløb (testes i
samarbejde med Ølgod Skole) - samt
oprettelse af valghold for ikke
uddannelsesparate i samarbejde med
Rybners, Esbjerg.
Tilbud til mellemtrinnet er blevet
efterspurgt – og ønsket efterkommes
snarest.
Fra skolelederne lød ros til projektet –
muligheden er modtaget og bruges.

Erhvervsplaymaker Status 2017 - 2018.pptx

SKM_C454e16101009
140.pdf

Pkt. 7
Kl.

Drøftelse omkring aftalestyring
På baggrund af oplæg på seneste

Formål:
Drøftelse omkring

Drøftelse omkring aftalestyring
v/ Ditte Nørskov og Karen Mortensen
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10.55
11.20
25 min.

Lederforum ”Den Offentlige Sektor,
fra bureaukrati via
konkurrenceudsættelse til
samskabelse” v. Jacob Torfing
Ønskes en drøftelse af kan vi med
udgangspunkt i bl.a. Jacob Torfings
oplæg foreslå justeringer til
aftalestyring.

aftalestyring.
Mål:
Videndeling samt evt.
formulering af ønsker
til justering af
aftalestyring.

Justering og kvalificering af
aftalestyringen blev drøftet – herunder
vægtning af effekt og proces – og ikke
udelukkende fokus på resultater (LIS-tal
m.v.)

Refleksionsspørgsmål blev omdelt.
Efter kort gruppedrøftelse fremkom
bl.a. følgende:
- Evalueringsformuleringen kan
Se slides:
fintænkes
- Evaluering af succeskriteriet –
ikke handleplanen
- Ikke blot fokus på nationale test
Sagsnr15-14844_Dok
– flere muligheder kan indnr137329-16_v1_Oplæg med professor Jacob Torfing, RUC til Lederforum 169-2016.(1).PPT
drages
- Åbning for anvendelse af ”bløde
data” – eks. fokusgruppeinterview
- Begrebet lægger op til ensartethed og sammenligning
- En række andre måder at måle
og veje på – f.eks.
evalueringssamtaler med
slutbrugere og personaler
- Kvantitative undersøgelser er
ikke mere valid end kvalitative
- Lokal organisering – hvordan
giver vi plads, og hvordan
arbejder vi med aftalestyringen.
De fremsatte kommentarer og input
viderebringes til aftalestyregruppen.
..................
Vedhæftede dokument er tilføjet og
blev ikke fremvist på mødet:

Sagsnr15-3060_Dokn
r147560-16_v1_Oplæg til skoleledermøde oktob

Pkt. 8
Kl.
11.20
11.35
15 min.

Orientering om kommende
uddannelse af børnehaveklasseledere
v. Pia Jessen

Formål:
Orientering om
kommende
kompetenceudvikling

Orientering om kommende uddannelse
af børnehaveklasseledere
v. Pia Jessen og Patrizia Madsen
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af
børnehaveklasseleder
e i Varde kommune.

Pia Jessen orienterede om diplommodul
for børnehaveklasseledere – udviklet i
samarbejde med UC Lillebælt.

Mål:
Viden om og
opbakning til
etablering af
børnehaveklasseleder
kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling har over tid være
et ønske fra børnehaveklasselederne.
Pia Jessen beskrev modulets
indhold, som tager afsæt i fælles mål –
med sproglige og matematiske
fokuspunkter - samt den praktiske
afvikling:
- Kick-off – 16.01.2017
- 6 undervisningsdage (mandage)
- Opstart 6.2.2017
- Eksamen – juni 2017
Bente Sloth har været involveret i
forhold til modulets indholdsdel.
Informationsfolder udsendes til
skolerne inden efterårsferien.
Pia Jessen står til rådighed ved evt.
spørgsmål i forhold til diplommodulet og indkalder gerne til et fælles
informationsmøde for
børnehaveklasselederne.
Skolelederne tilkendegav, at de af
planlægningsmæssige årsager henstiller
til, at starttidspunktet (februar 2017)
revurderes.
Skolelederne ser gerne, at de indtænkes
i forhold til kvalificering af modulets
indholdsdel - eks. DSA,
klasserumsledelse m.v.
Adspurgt oplyste Karen Mortensen, at
det beror på en lokal afvejning, hvorvidt
børnehaveklasselederne skal deltage
eller ej.
Iflg. skolechef Karen Mortensen
finansieres diplommodulet via
kompetencemidler.
Følgende blev aftalt:

Side 9 af 13






Pkt. 9

Nyt fra arbejdsgrupper

Orientering

UC Lillebælt udsender folder
vedr. indhold m.v. til
skolelederne
Der inviteres et par skoleledere
med til næste dialog og
planlægningsmøde med UC
Lillebælt
Starttidspunkt udskydes til
august 2017.

Nyt fra arbejdsgrupper

Kl.

Intet at bemærke
OBS - Emner til punktet "Nyt fra
arbejdsgrupper" meddeles Ann Tina
Langgaard - atla@varde.dk - seneste
en uge før skoleledermødet.
Pkt. 10
Kl.
11.35
11.50
15 min.

Nyt fra forvaltningen
v/ Skolechef Karen Mortensen og
Konsulent Ole Holdgaard

Orientering

Nyt fra forvaltningen
v/ Skolechef Karen Mortensen og
konsulent Ole Holdgaard
v/ Konsulent Ole Holdgaard oplyste



Grundskoleindberetning
Indberetning af
undervisningstimetal samt
personalets arbejdstid.
Indberetningen foretages på
https://statistik.unic.dk/Grundskoleindberetning/
Indberetningen foregår i
perioden 26.09.2016 –
26.10.2016.



Grundskoleindberetning
Indberetning skal ske inden
26.10.2016.
Indberetningsmetode vedr.
”Anden tid” gav anledning til
spørgsmål og undren.



Følgeudvalget – 3.10.2016



Følgeudvalget – 3.10.2016
Møde afholdt d. 3.10.2016.
Det fremlagte materiale kan
findes på sag 16-9633.
Følgeudvalget mødes 1 x
halvårligt – første gang i 2012.
Talmateriale (elevtal, fødselstal
m.v.) drøftes.
Følgeudvalget = Udvalget for
Børn og Undervisning.
Møderne er uden referat – og
dialogen fri af politisk
tilhørsforhold.
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Skolevalg – praktisk



Skolevalg – praktisk
Jfr. tidligere udsendt mail fra
Ole Holdgaard deltager
overbygningsskolerne d.
2.2.2017 i Skolevalg 2017.
Stemmebokse, valgurner m.v.
kan rekvireres via Team Vej og
Park – holm@varde.dk (se evt. dok.nr. 151184-16)
Skolerne er velkomne til at
kontakte de kommunale
politikere i forhold til oplæg for
eleverne på skolerne.

v/ skolechef Karen Mortensen


Evaluering af bilag 4
Spørgeskema til lærerne
Fælles evaluering
skoleleder/TR
Evaluering
lærerforening/forvaltning



Evaluering af bilag 4
På dialogmøde d. 11.11.2016 i
Vejen skal ske evaluering af
bilag 4 – bl.a. med afsæt i
spørgeskemaundersøgelse, som
afvikles i uge 43-44.
Lærerforeningen samt KL står
bag mødet.



Arbejdsmiljøkonference 2016



Arbejdsmiljøkonference 2016
Arbejdsmiljøkonference blev
afholdt i Helle Hallerne mandag
d. 3.10.2016 bl.a. med oplæg
ved Pia Ryom.
Karen Mortensen opfordrede
til, at skolelederne holder sig
orienteret om kommunale
konferencer, kurser m.v. på
Vores Varde, hvor sådanne
tilbud annonceres.



Brugertilfredshedsundersøgelse
Tiltag i forhold til at opnå en høj
svarprocent skal overvejes.
Karen Mortensen fremsender
yderligere materiale til
skolelederne vedr. emnet.
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Skoleskemaer for 3., 5. og 8.
årgang
Til sammenligning med de
allerede indsendte skemaer
ønsker udvalgsformand Per
Rask Jensen kopi af skemaer for
3., 5. og 8 årgang fra før
folkeskolereformen.
Skoler som ligger inde med
sådanne, fremsender disse til
atla@varde.dk senest tirsdag d.
11.10.2016.
Der skete drøftelse af opgaven.

------------------------------------Følgende blev ikke drøftet på mødet –
men tilføjes til orientering


Nissefestival på Varde Torv –
lørdag d. 26.11.2016

Orientering
omkring Nissefestival på Varde Torv.docx

Kultur og Vækst fremsender
plakat til skolerne med
yderligere information om
dagen.


Orientering om
købstadsjubilæum 14. –
17.09.2017

Orientering om
Købsstadsjubilæum.docx

Pkt. 11
Kl.
11.50
12.00
10 min.

EVT.

EVT.


Refleksionsrum d. 4.11.2016 APV
Refleksionsrum d. 4.11.2016 vil
bl.a. omhandle APV.
Skolelederne beslutter
deltagerkredsen fra egen skole.
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Lene B. Jeppesen og Kenneth
Bjerre indgår i
planlægningsarbejdet i forhold
til mødets indhold.


Inklusionsprojekt
Skoleledergruppen ønsker
videndeling om projektet –
hvorfor konsulent Patrizia
Madsen inviteres til
skoleledermødet d. 4.11.2016.



Ungdomsskolen
Ungdomsskoleinspektør Toke
Knudsmark henstillede til, at
viceskolelederen deltager i
Ungdomsskolens visionsdag
såfremt skolelederen er
forhindret.



Ansager Skole - viceskoleleder
Anja Hessellund er pr.
1.10.2016 ansat som
viceskoleleder på Ansager
skole.
Lars Offersen efterspurgte
netværk / mentorordning for
viceskoleledere.
En sådan findes pt. ikke.

VAKS-aktiviteter uge 42 i 2016: Materiale blev omdelt

10.10.2016: Plakat sendt til skolesekretærerne til print + ophæng

SKM_C554e16101008
180.pdf
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