Referat skolebestyrelsesmøde 051021
Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl.

05.10.2021

Fysisk møde i gl. personalerum

17.00

20.00

Deltagere
Skolebestyrelsen – afbud Søren Mikkelsen, Julia Storm deltager. Afbud fra elevrådet
Evt. afbud senest 4
dage før bedes
meddelt til

Vibeke Faber Mølholm 21579648

Vibeke deltager via Teams og deltager ikke ml. kl. 17.40 -18.30

1. Godkendelse af dagsorden (B)

17.00-17.05

2. Orientering (O)

17.05-17:45

Corona – der har været fem tilfælde den sidste uge. Der har været en testbil på skolen i den
anledning. Skoleledelsen informerer, så meget det er tilladt. Hvis forældrene har givet tilladelse
hertil, kan barnets navn anvendes i informationen.
Skoleledelse:
- Status på byggeri
Det står stadig stille med byggeriet omkring administrationen. Der er nogle brandtekniske
tilladelser, der ikke er helt på plads endnu.
Der er påbegyndt opgravning ved den gamle pedelbolig, hvor der skal anlægges et nyt cykelskur.
- Fremme af god ro og orden i Folkeskolen (Bilag1)
Der findes handlemuligheder i bekendtgørelsen, men det der altid sker er, at der bliver trukket på,
både interne og eksterne ressourcer, før bekendtgørelsen kommer i spil. Skolen satser stort på en
forebyggende indsats.

- Information omkring Mellemform, AKT og PLC
Mellemform og AKT:
Et tilbud alle skoler i Vejle er forpligtet på. Det er en mellemform mellem almen og specialtilbud.
Det er et forsøg på at inkludere så mange børn som muligt i skolen. På FHS er der tre ansatte, der
er fast i mellemformen, dertil kommer enkelte timer fra andre ansatte. Det er et midlertidigt
tilbud, som hele tiden bliver justeret i forhold til elevens udvikling. Mellemform er også, at der kan
være en ekstra voksen med i klassen.
I år er der fokus på uddannelse/læring om diagnoser i det faste personale omkring mellemformen.
Co-teaching taler godt ind i mellemformstanken. I år er der knyttet dansk-og matematiklærere på
den faste mellemform.
- PLC:
Der arbejdes i et stort team med alle vejledere – PLC. Der er stort fokus på udviklingen af coteaching i personalegruppen. Her er vejlederne tovholdere og sidder med udviklingen af
læringssamtaler.
- Mobiler i udskolingen
Telefonerne kan distrahere eleverne i skoletiden. Der er overvejelser i udskolingen om at lave en
prøvehandling på at inddrage mobiler/devices i undervisningen.
Der bliver spurgt, om der er tale om at inddrage for hele udskolingen, eller skal de enkelte teams
selv bestemme – skal retningslinjerne laves om? De enkelte teams kan som udgangspunkt stadig
selv bestemme.
Der opfordres til at tage princippet mobilpolitik fra skolebestyrelsen med ind i en kommunikation
til forældre og elever.

Formand:
- status på suppleringsvalg
Der kom ingen til valgmøde, men fire er stillet op på forhånd. En enig bestyrelse beslutter, at alle
fire får mulighed for at deltage i skolebestyrelsen.
Det noteres, at bestyrelsen går imod forretningsordenen. Forretningsordenen tages op på næste
møde til revidering.
Medarbejdere:
Der er inviteret til personalefest.
Der arbejdes med at integrere co-teaching.
Det går stille og roligt fremad, der falder ro på hele organisationen. Morgensang er startet op i
indskoling og mellemtrin. Det mærkes, at skolen er under ombygning.

Elevråd:
Ikke til stede
På sidste møde blev der spurgt til, om de store elever må forlade skolen i skoletiden. Det er der
ikke svar på endnu.

3. Klassedannelse (Bilag2) (D+B)
18.15 – 19.00
Princip for klassedannelse. Bilag drøftes og besluttes.
Bilaget eftersendes mandag før mødet, da princip behandles i skolens Pædagogiske Udvalg
inden bestyrelsesmødet.
Der spørges til processen op til beslutningen om at dele eller sammenlægge klasser.
Fælleshåbsskolen ønsker at fastholde eksisterende klasser, men der kan være mange grunde
for at dele eller sammenlægge. Der skal altid være plads til distriktsbørn. Der kan være et
økonomisk perspektiv, hvis klasserne bliver for små.
Det påpeges, at det ville være hjælpsomt, hvis der er en stor gennemsigtighed i begrundelser
og processen op til en klassedeling/sammenlægning.
Det påpeges, at der bør være et punkt mere i proces-punktet: Forældrene informeres for
rammerne omkring klassedeling. Evt. skriftlig orientering til forældrene på forhånd om, at der
kommer til at ske forandringer.
Det besluttes, at det fremlagte princip skal genbehandles.

4. National Trivselsundersøgelse (O)
Resultat fremlægges – VF gennemgår udviklingen fra 2020-21

19.00 – 19.20

Det drøftes, hvordan der arbejdes med målingerne på skolen?

5. Hjemmesiden gennemgås (O+D)
TA gennemgår hjemmesiden.

19.20 -19.50

6. Punkter til næste møde (B)
19.50-19.55
Drøftelse af værdiregelsæt – proces, igangsættelse, udkast.
- Invitation til nye medlemmer en halv time før mødets start til orientering omkring
bestyrelsesarbejdet.
- Klimaindsats
- Fraværsstatistik
7. Eventuelt
19.50-20.00
Der er utryghed i lokalområdet omkring episode på parkeringspladsen. SSP er orienteret og er
opmærksomme.

