Referat af skolebestyrelsesmøde 041022

Mødedato
04.10.2022

Mødested/lokale

Mødetidspunkt
Mødelokale 1 ved kontoret kl.
(Indgang ad
17.00
hovedindgangen ved
parkeringspladserne)

Sluttidspunkt
kl.
20.00

Deltagere
Skolebestyrelsen
Afbud ske senest 4 dage før til:
Vibeke Faber Mølholm

Direkte telefonnr.
21579648

Afbud fra:
Helle, Martin W, Ane, Anders,
Dorthe (medarbejder rep.)

1. Godkendelse af dagsorden (B)

17.00-17.05

2. Orientering (O)

17.05-17.50

Skoleledelse:
Samarbejdsaftalen med Gårslev skole
- Ligger på vores hjemmeside og beskriver samarbejdet med Gårslev skole omkring kommende
7. klasser; hvad vi gør, hvem og hvornår.
Vi har et fast rul med aktiviteter (besøgsdage, SM til forældremøde, overleveringsmøder).
Vi evaluerer hvert år i efteråret sammen med Gårslev skoles ledelse – næste evaluering og
justering af samarbejdsaftalen er aftalt til d. 12/10.
Status på PLUS-klassen
- Vi har nu 29 elever
Historik for de nye i bestyrelsen:
Vi var oprindeligt normeret til 15 elever, men har i al den tid, jeg har været på skolen, været
over 20 elever.

Indtil forrige sommer 2021 var det elever fra 5.-9. klasse.
Afdelingen har haft til huse i den røde bygning ud til parkeringspladsen, som nu er revet ned.
Sidste sommer (2021) rykkede gruppen ned i den ene ende af dengang ’mellemtrinsgangen’,
altså ud mod skolegården.
Flytningen var en stor succes og skønt, at de fik hjem midt i skolen og alligevel i en rolig ende af
skolen med egen indgang.
I år har vi fået flere elever (primært indskolingselever) og har indtaget nye lokaler i
indskolingsafdelingen.
-

Høringssvar
Høringssvaret, der blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, at aftenklub skulle lægges ind under
UngVejle, viser sig ikke at være relevant, da det kun drejer sig om klubtilbud for 13 år og op –
eksempelvis det aftenklubtilbud de har i Gårslev. Derfor er høringssvaret ikke relevant for
Fælleshåbsskolen.

Skolens vision
- ‘Fælleshåbsskolen er den skole og det fællesskab, som elever og forældre i lokalområdet
ønsker at være en del af’
Vi afholdt forrige uge et p-møde (udsat 1½ år pga. corona), som handlede om, hvilken historie
vi ønsker, der fortælles om FHS (forældre, personale, elev, lokalsamfundets perspektiv), og
hvad lykkes vi allerede med.
Data fra personalemødet behandler ledelsen på fredag sammen med Mads Lorentzen, som er
kommunikationsmedarbejder i Vejle Kommune.
Det kommer I til at høre mere om.
Arbejde med co-teaching og PLF
- Vi har en arbejdsgruppe bestående af 5 medarbejderrepræsentanter og ledelsen. Indsatsen
omkring PLF er kommunal, co-teaching er FHS prioritering.
Derudover har vi efter corona genetableret vores Ordblindpatrulje, og vores skak er igen i fuld
gang. Talentspor har aktiviteter på planen, fællessamlinger i indskolingen er i gang,
mellemtrinnet er på trapperne.
Specialpædagogisk bistand samt stillinger slået op
- På FHS overholder vi lov og regler i forbindelse med udmøntning af specialpædagogisk
bistand. Vi er altid i løbende tæt samarbejde med de forældre, hvis barn har fået en PPV.
De 9+ støttetimer kan være; en-til-en, holdtimer, co-teaching, ekstra tid til forældremøder,
samarbejde med TCBU (Tværfagligt Center for Børn og Unge) – vores samarbejdspartnere,
kompetenceudvikling mv.
(1 pædagog og 1 vejleder)
Vi har ansøgningsfrist på to faste stillinger i Mellemformstilbuddet på fredag og samtaler på
tirsdag..
Teameftermiddag vedr. Alkohol og Trivsel (VF kan ikke) 25/11 kl 13- 15.30
Bestyrelsen melder tilbage til VF hvis de ønsker at deltage.
Formand:
Lærerens (personalets-) dag den 5.okt.

-

Formanden kommer forbi skolen og personalerummet kl. 15, hvor dagen markeres.

Bestyrelsesmøder fremover:
- Vigtigt at møderne bliver prioriteret. Ligeledes vigtigt med den gode dialog og snakke, og at der
er plads til den slags på mødernes dagsorden.
- Overvejer at forkorte bestyrelsesmøderne ned til 2½ time.
Medarbejdere:
- Personalet ser frem til personalefest på fredag.
Elevråd:
- Stort ønske om en microbølgeovn til overbygningen. Skolen har tidligere haft en
microbølgeovn, som ikke blev gjort ren, eller den blev misbrugt. Elevrådet er ved at lave planer
for rengøring m.m. Elevrådet får lov at være med til næste møde for overbygningslærerne, så
de kan pitche deres ide.
- Elevrådet pitcher ved samme lejlighed ønsket om en Galla-fest for overbygningen.
Elevrådsrepræsentanterne booker et planlægningsmøde med SM inden mødet, så ideen kan
sælges til lærerne.
spisning

3. Årshjul (Bilag1) (B)
18.20-18.45
Endelig godkendelse
a. Klimahandleplan sættes på planen i december.
b. Status på GIC samarbejde sættes det næste halve års tid på dagsorden.
4. Sponsorater (Bilag2)

18.45-19.10

https://vkintra.vejle.dk/hjaelp-til/borne-og-ungeomradet/organisation-ledelse-politikker-ogstrategier/politikker-og-strategier/born-unges-reklame-og-sponsorpolitik/
a. Vigtigt at forholde sig til hvem der sponserer, - eksempelvis hvis der er 2 banker eller 2
tømrervirksomheder, der gerne vil sponsere – hvem bliver så sponsor, da det ikke er
givet, at samme type virksomheder har interesse i at være sponsorer sammen. Vælger
skolen så den sponsor, der byder højest? Osv…
b. Vigtigt at forholde sig til hvilken type aktivitet, der søges sponsorstøtte til - eks.
Musical, Talentvejledere m.m.
c. Kunne ligeledes være en ide, at forholde sig til typen af virksomhed, der evt. ønsker at
brande sig på skolen.
d. Ledelsen tager bestyrelsens input til efterretning og drøfter hvad, hvordan og
hvorledes det eventuelt kunne administreres, og hvad mon efterspørgslen vil være. Det
vil være en ide, at ledelsen tager en principiel beslutning på området, og at det ikke
bliver en ad hoc beslutning fra gang til gang.
5. Klima og biodiversitet (D)
19.10-19.45
a. Der er en proces i gang omkring afvikling af en workshop med skole og GIC ift. at skabe
mere biodiversitet omkring skole og hal. Tanken er. at udeområder tænkes sammen
med legeredskaber.
b. Mobilitetsplan for Børkop er ved at blive udarbejdet, der bl.a. skal fremme mere
cykling, samkørsel m.m.

c. Nabogården til skolen vil gerne samarbejde med skolen omkring eksempelvis
køkkenhaver. Kunne eksempelvis også kobles op på samarbejde med børnehaver for at
skabe samhørighed og synergi.
d. Der kunne være et perspektiv i at se på mulighederne ved
https://www.aarstiderne.nu/blog/2021/juni/28/skolehaver-over-hele-landet/ - det
kunne eventuelt kobles op på madkundskab.
6. Punkter til næste møde
- Besøg fra Christian Hess, GIC halbestyrer
- Evaluering af slides til forældremøder
- Meddelelsesbog – princip udarbejdes
- Antimobbestrategi revurderes

-

19.45-19.50

Olweus’ (som vi i nuværende antimobbestrategi læner os opad) definition og tilgang til mobning er
individbaseret. Har en stigmatiserende tilgang, hvor mobber og offeret tildeles karakteristika;
Offeret er svag, Mobberen er ond og u-empatisk).
Vi ønsker en mere dynamisk tilgang med fokus på det store fællesskab og deres betydning for
mobning og trivsel.

Status på samarbejde med GIC
Principper for pauser – hvorfor er det at børn skal sidde at se tv i spisepauser? (bl.a.
indskoling)
Princip for PLUS-klasser?
Vi går en koldere tid i møde – hvordan forholder vi os til 19 grader i klasserne. Det kan påvirke
indeklimaet meget (bl.a. Co2) – sættes på næste mødes dagsorden.

7. Evt.

19.50-20.00

