
  

 

Referat af  skolebestyrelsesmøde 080222 
 
 
 

Mødedato 

08.02.2022 

Mødested/lokale 

Midlertidigt kontor i 
indskolingen 
Indgang via nye indskolings-
garderobe. 
 

Mødetidspunkt 

kl. 

17.00 

 

Sluttidspunkt 

kl. 

20.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen, Julia Storm, afdelingsleder 

Afbud fra: Søren, Maiken, Helle, 

Lars, Anders, elevrådet 

Direkte telefonnr. 

21579648 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden (B)    17:00-17:05 
 

 
2. Orientering (O)      17.05-17.50 

 
Kort rundvisning i midlertidig administration  
 
Skoleledelse: 
Status på byggeri 

- Der begynder at komme form på byggeriet. Det er planen, at byggeriet skal stå 
færdigt sidst i maj. 

Corona 
- Der bliver fortsat skrevet til forældre hver dag på Aula. Der er til weekenderne 

oprettet en ”coronatelefon”, som man kan ringe til, hvis ens barn bliver konstateret 
smittet i weekenden. ”Coronatelefonen” udgår fra uge 7.  

- Det er ikke nødvendigt at lave om i organiseringen på årgangene, da vi hele tiden har 
været organiseret årgangsvist. 

- Valg til skolebestyrelse (evt en film hvor to inviterer til opstillingsmøde, VF lægger 
plakat op) 

 
Formand: 

- Ansporer ledelsen til at komme med forslag til udviklingspunkter, som bestyrelsen 
kan arbejde med. 



- Der er snart valg til skolebestyrelsen – Helle, Anja og Michael er på valg og 
genopstiller ikke. Der skal laves et reklamefremstød til valge,t evt. en video og 
forældremøde i Gårslev i forbindelse med overgangen til Fælleshåbsskolen. Michael 
og Vibeke aftaler nærmere. 
 

Medarbejdere: 
- Flytningen af administrationen er gået godt 
- Mange børn og voksne er syge, det presser vikardækingen. Der er stor fleksibilitet i 

personalegruppen for at få dagene til at hænge sammen. 
 
Elevråd: 

 
Spisning 
 

3. Høring vedr. Kvalitetsrapport 2020/21 (Bilag1+1b)   18.20-18.45 
Vedlagt er kvalitetsrapport for Vejle kommunes skolevæsen – skoleåret 2021/21. 
Kvalitetsrapporten giver en overordnet kommunal status på resultater vedr. faglighed, elevernes 
trivsel, forældretilfredshed samt overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelserne. 
Som skolebestyrelse har I ret til at udtale jer i forhold til kvalitetsrapporten, inden denne 
færdigbehandles i Børne- og Familieudvalget og Byrådet. 
Hvis I som bestyrelse ønsker at indgive høringssvar, skal dette sendes til Uddannelse & Læring 
senest 28. februar 2022.02.02 

- Det besluttes at lave et høringssvar fra bestyrelsen med opmærksomhed på 
o Faldende trivsel 
o Rapporten tager højde for, at der er tale om et år med corona.  

 
 

4. Klimahandleplan     18.45-19.15 
Orientering om status og videre arbejde herfra 

- Der bliver etableret klimahaver i plantekasser ved indskolingsindgangen. 

Kommende 0. klasses-elever skal plante et frø, når overgangen mellem børnehave og 

skole starter i april. Der arbejdes på flere initiativer i samarbejde med GIC og Kong 

Gauers Gård. 

 
 

5. Principopfølgning (Bilag2)    19.15-19.45 
’Princip for devices’ – hvordan kvalificerer vi princippet? 
Proces og evt. arbejdsgruppe nedsættes. 

- Pricippet bakkes op i sin nuværende kommunikation. Anja retter til og sætter 
princippet op som de øvrige. Præsenteres på næste møde. 
 

6. Punkter til næste møde    19.45-19.50 
 

Evt.      19.50-20.00 
 
Der spørges til, om FHS vil gøre brug af nogle af mulighederne for at skrue ned for undervisning nu og 
op senere. Vibeke: Vi laver ikke om, fordi hver en forandring er meget hård for organisationen, og det 
er meget svært at forudse, hvordan en sådan planlægning skal se ud. Man ved først hver morgen, hvor 
mange og hvem, der er smittede. 



Der spørges til, om der er fortrøstning i forhold til 9. klasses afgangsprøver. Der er ingen bekymring. 
Der opfordres til kommunikation til forældrene om, at der er helt ro på i forhold til prøverne og det 
kommende forløb. 
 
Punkter til næste møde 

- Budget 

- Valg til skolebestyrelsen 

- Årsmøde 

- Årsberetning 

- Redigeret princip BYOD fremlægges 

 
 
 
 
 
 
 


