Referat af skolebestyrelsesmøde 091221

Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Sluttidspunkt kl.

09.12.2021

Fysisk møde i gl. personalerum

17.00

20.00

Deltagere
Skolebestyrelsen samt Julia Storm og Poul Poder
Afbud fra: Anja,
Anders, Ane, Ann

Direkte telefonnr.

1. Godkendelse af dagsorden (B)

17:00-17:05

2. Forretningsorden (Bilag1) (D+B)
Forretningsorden er udsendt som bilag i revideret udgave.
Denne skal vedtages på to efterfølgende møder.
- Træder i kraft den 17.1.22

17.05- 17.25

3. Orientering (O)

17.25-18.00

Skoleledelse:
- Status på byggeri
- Resten af december måned vil der være ombygning af cykelsti og kiss&ride-zone
foran hal. Skolepatrulje og ledelse er synlig hver morgen for at sikre tryg skolevej ved
skolens parkering og stisystem.
- Co-teaching
- Vi arbejder med co-teaching for at sikre, at vi når alle elever bedst muligt i
undervisningen. Lærere og pædagoger fik i sommer et fagligt oplæg, så de kan
kvalificere disse timer. Derudover er vores faglige vejleder i gang med første runde af
2 med læringssamtaler til hvert co-teaching-makkerpar

- PLUS-klassen
- Vi har flyttet PLUS klassen fra den gamle røde bygning ned i hjertet af skolen – i den
ene ende af mellemtrinsgangen. Her trives de. Målgruppen er bredere end tidligere,
og vi har elever med flere forskellige udfordringer og fra alle klassetrin.
Vi har netop indskrevet 4 nye elever.
- Status SFO1 og SFO2
- Vi er siden 1 august gået fra 182 indmeldte til 193, og det er vi godt tilfredse med.
Vi er stadig ikke helt på plads, men har en dejlig SFO, og det bliver bare endnu bedre
når SFO 2 og aftenklubben får et større lokale, og vi helt kan droppe vores satellit i
Brejning.
Vi oplever en utrolig god sammensætning i vores SFO, og specielt personalet fra SFO
2 har givet udtryk for, at det er super fedt at få nye og mange kollegaer.
Der har fra skoleårets start været 4 tilknyttet som skolepædagoger i 0-2 klasse og det
har været rigtig vigtigt for mig at få det tal større, og det er også lykkedes.
Fra den 1 februar vil der være Claudia (tilbage fra barsel) og Johanne i 0. A+B
Der vil være Simone og Poul i 1. A+B
Og endelig Barbara og Trine i 2. A+B
Det betyder 5 uddannede og 1 pædagogmedhjælper i indskolingen, og det er meget
tilfredsstillende.
Disse 6 personer + Dorthe, Michael og vores studerende udgør så mandskabet i SFO
1. Armin og Jan skal arbejde i SFO 2, og de skal sammen med Trine og Jeannette
dække de 2 aftener i aftenklubben.
- Skolestart
- Vi har afholdt et par informationsmøder for kommende forældre. Vi har 73 børn i
distriktet og pt. 41 indskrevne. Vi sender reminder ud snart, og vi har løbende besøg
af og rundvisning med potentielle forældre. Vi har som noget nyt dialog med
børnehaverne i Børkop, da de har flere børn, som vælger Fælleshåbsskolen til.
-Midlertidige stillinger
- Jorge stopper til jul. Palle Hoff er ansat i Jorges stilling. Helle R. har sagt op, og
hendes stilling vil blive slået op som en midlertidig stilling.
-Klimahandleplan
- Vi har haft spæd kontakt til Hallen vedr. et samarbejde omkring klimahandleplan.
GIC’s bestyrelse vil gerne deltage og stiller med en repræsentant (Jesper From) til det
videre samarbejde. Skolen prøver i indeværende år at se på mulighed for klimahaver.
Lars arbejder videre med at få dannet et overblik over plan m.m.
-Corona
- Onlineundervisning starter fra onsdag den 15.12 frem til og med tirsdag den 4.1.
Setup for undervisningen vil være stort set identisk med tidligere onlineundervisning.
Der vil være nødpasning for børn i 0.-4.kl. Der vil ligeledes være nødpasning til børn
med trivselsudfordringer. SFO er også lukket ned, men har stadig nødpasning. Skolen
orienterer løbende forældre og elever de nærmeste dage.

Smittetallene i Vejle er pt. så høje at der fra på mandag vil være klasseopdelt
undervisning på skolen.
Luciaoptog gennemføres på mandag.
Forældre må stadig komme på skolen, og møder vil stadig blive afviklet.
Formand:
- GIC afholder repræsentantskabsmøde den 15.12.21
Medarbejdere:
- Personalet har vanskelige forberedelseskår i skoletiden, da der er meget få steder
personalet kan sætte sig og arbejde/forberede sig.
- Onlineundervisningen var en træls nyhed, der betyder en svær omstillingsproces
for personale og elever.
- Crashkursus for elever i google-meet m.m. de næste 3 skoledage kunne nok være
godt givet ud.
Elevråd:
4. Klassedannelse (Bilag2) (D+B)
18.00 – 18.30
Princip for klassedannelse blev på sidste møde kvalificeret og skal endelig vedtages.
- Princip godkendt.

5. Hvordan profilerer vi Fælleshåbsskolen?
19.30-19.50
Brainstorm…
- Unesco-skolerne kunne være en mulighed.
- Skolens ledelse vil i det nye år i samarbejde med personalet arbejde med forståelse
af skolens vision – hvad er og står Fælleshåbsskolen for i praksis m.m.
- Det kunne være godt at få input fra brugerne (forældrene) i forhold til, hvad de er
glade for ved skolen. De gode historier. Evt. små videoer på nettet.
- Vil være en god ide at få omsat noget tekst til video (evt.skoleleder) – billeder/video
fra første skoledag.
6. Punkter til næste møde (B)
-

19.30 - 19.55

7. Eventuelt

19.50 - 20.00

