Referat
Dato:
Emne:
Deltagere:

8. juni 2009
Trivselsmøde
Anne Mikkelsen (pædagogisk leder), Peter Knappmann (bestyrelsesformand),
Nette Schultz, Janni Tholle, Lau Konge, Dorte Skov og Anette Hjorth-Gravesen

Agenda:
Valg af referent og dirigent
Velkomstrunde
Trivselspakken, tovholderne for ind, mellem og ud fortæller om det igangværende arbejde (Janni, Dorte og
Michael)
Fremtidigt samarbejde mellem skolen og Trivselsgruppen (Nette)
Logo (Lena)
Trivselsmateriale på skolens bibliotek (Nette)
Trivselsgruppen på skolens hjemmeside/intranet (Nette)
Valg af formand og kasserer
Ind, mellem og ud sætter sig sammen og arbejder videre med Trivselspakken
Evt. og næste møde dato

Punkt

Beskrivelse

1

Referent: Anette. Der var ikke behov for dirigent.

2

Vi præsenterede os kort for hinanden. Vi havde ved dette møde
repræsentant for ledelsen og skolebestyrelsesformanden med.
Vi havde fået afbud fra en del, men der er også mange, der ikke
giver lyd fra sig. Vi håber at alle dem, der har meldt sig som
Trivselsambassadører, ønsker at deltage på møderne så vidt muligt.
Vi vil meget gerne have afbud, når man ikke kan deltage.

3

Vi orienterede kort ledelsen om, hvor langt vi er, og hvad det er vi
vil. I øjeblikket er det usikkert med hensyn til midler. Skolen har
tidligere søgt forskellige fonde. Peter vil finde en liste over de steder
skolen søgte dengang. Fondene ønsker håndgribeligt materiale, for
at kunne vurdere, om de vil støtte. Dette materiale kan vi sagtens
udarbejde.
Tovholderne orienterede om hvor langt de tre grupper er nået.
Indskolingen: Er ikke nået længere og har ikke mødtes siden sidste

Action

Peter

Dorte

fællesmøde.
Mellem:
Dorte har udarbejdet diverse materiale
Udskolingen: Dorte fortalte på vegne af Michael, at der er det
materiale, som er i skemaerne.
Vi så på materiale fra Goda ”Gode Alkoholdninger” http://www.unggoda.dk
www.unggoda.dk.
Et rigtigt godt materiale til udskolingen. Nette vil skaffe dette til vores
trivselspakke.

Nette

Anne pointerede at det var vigtigt, at vi passede på ikke at komme
med krav, men i stedet med forslag. Gruppen har som sådan ingen
beføjelser, men er en støttefunktion, der kan komme med idéer og
forslag. Trivselsgruppen ser også vores materiale som forslag, men
vi vil være ekstra opmærksomme på formuleringerne.
Trafik er et vigtigt emne på alle klassetrin. Selv i de store klasser
er børnene ikke særlig gode til at cykle i trafikken. En god idé kunne
være, at Trivselsgruppen foreslår cykelture for børnene som
arrangement i de enkelte klasser. Dette kunne være valgfrit og man
kunne opfordre forældre til at deltage, hvis de havde mulighed.
Vi kan evt. få materiale fra Rådet for større færdselssikkerhed.
4

Vi drøftede det fremtidige samarbejde mellem skolens ledelse og
Trivselsgruppen. Vi vil mødes 2 gange årligt – evt. i forbindelse med
bestyrelsesmøderne. Trivselsgruppen kan sende forslag der ønskes
vurderet til bestyrelsen, som vil tage det videre op i systemet.
Trivselsgruppen vil gerne hjælpe kontaktforældre i gang med
sociale arrangementer, de steder der er behov. Vi talte om
muligheden for at få information om klasser der evt. mistrives, så
vi kan sætte ind med assistance og forslag der hvor der er brug
for det.
Anne fortalte om et forsøg på Hastrup skole, hvor de ved fx
forældremøder ringede rundt til alle, tilbød at hente osv, for derved
at få flere til at deltage. Det er en god idé.
Anne orienterede ligeledes om at der på skolen er nedsat en gruppe
der skal komme med forslag til trivsel og udvikling på skolen. Der er
afsat 10 timer til 5 lærere. Starter op 1. august. Trivselsgruppen vil
få en kontaktperson til denne lærer-gruppe.

Anne

Nu er der også nedsat en konceptgruppe for brobygning i indskolingen.
Det har der ikke været nogen principper for indtil videre. Ledelsen er
meget ny, og de prøver ligeså stille at få bygget tingene op.
I mange andre skoler, danner de først 0. klasserne omkring efterårsferien. De første måneder bruges til at se børnene an, så man derved
har bedre grundlag for at danne gode klasser. I 2010 starter de
nye børn i SFO allerede i april, og skolen får derved mulighed for at lære
børnene at kende, inden klasserne skal sammensættes.
Vi talte om, hvornår Trivselsgruppen skal sende materiale ud til de
kommende 0. klasser. Anne vender tilbage herpå.

Anne

Lau foreslog at vi inviterede Idrætsforeningen til de første forældremøder. Mange er tilflyttere og kender måske ikke noget til Idrætsforeningens tilbud. Vi går videre med idéen.

Lau

5

Det flotte logo blev vist frem med forslag til tre tekster. Der var
delte meninger, men valget faldt på ”Vi trives på Skovboskolen”.
Det er vigtigt at signalere, det vi gerne vil. Det er måske ikke alle
der trives – men det er det, vi arbejder hen imod.

6

Der vil blive oprettet en Lånegruppe der hedder Trivsel, så vi kan
låne materiale derfra. Anne Maria slutter snart som bibliotekar, den
nye hedder Lise Wikkelsø. Åbningstiden er 8-13, men man kan evt.
få klasselæreren til at hente materialer man har brug for til ex. et
forældremøde.
Vi har en kasse med diverse trivselsting, som vi mangler et
opbevaringssted til. Anne undersøger muligheder.

7

Trivselsgruppen har nu fået sit eget sted på hjemmesiden, hvor også
logoet snart vil komme på.

8

Valg af formand og kasserer var svært, idet vi kun var få fremmødte.
Dorte tager fat i Michael, og hører om han evt. kunne have lyst til
at være formand for gruppen. Christian, den administrative leder,
opretter en konto til trivselsgruppen. Dorte vil gerne sørge for at holde
styr på ind- og udbetalinger, og fik derfor hvervet som kasserer.
Pludselig meldte den første sponsor sig på banen – Nettes firma,
LifeRide giver 4.000 kr. til Trivselsgruppens arbejde. Der var stort

Anne

bifald fra gruppen .
9

Vi skal have velkomstpakken til indskolingen på plads. Vi tager udgangspunkt i den brochure, vi fik lavet til Emneugen og tilføjer hjemmeside,
bibliotek osv. Lau, Dorte og Anette mødes hos Janni 25. juni kl. 19 for
at gøre materialet klart.

10

Vi talte om at det kan være svært for forældre at hjælpe med lektier,
da mange ting har ændret sig og meget er glemt, siden vi gik i skole.
Der findes øvehæfter til forældre hos Skole og Samfund.
Hvor langt er regnskabet fra Boblebyen? Det er under udarbejdelse
informerede Anne.
Lige nu arbejdes der med at få skemaet for næste år helt på plads.
Hvordan er det gået med Legepatruljen? Det er gået rimelig godt.
Nu skal der evalueres.
Vi fortalte om trivsels-idéen med en ”firkant” på legepladsen, hvor
børn uden legekammerat kan mødes. Materiale sendes til Anne.

Nette

Der er masser af kedelige oplevelser med de store elever, der
skræmmer de små nede i tunnelen, hvor de også står og ryger.
De kan fx finde på at tage både cykler og tasker fra de små osv.
Det skal der gøres noget ved! Klasselærerne til de store klasser
skal informeres og vi skal have fat i SSP.

Anne

NY MØDEDATO:
Vi mødes næste gang 8. september kl. 19.00.
Vi sender mail ud til alle kort forinden, og håber rigtig mange
dukker op.

Nette

