Referat af skolebestyrelsesmøde 160621
Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Forventet sluttidspunkt kl.

16.06.2021

Fysisk møde i gl. personalerum

17.00

20.00

Deltagere

Skolebestyrelsen, ingen afbud.
Evt. afbud bedes meddelt til

Direkte telefonnr.

Vibeke Faber Mølholm

21579648

1. Godkendelse af dagsorden (B)

17.00-17.05

2. Orientering (O)

17.05-17:45

Formand:
 Der er ved at starte en ny organisation for forældrebestyrelser i Vejle Kommune. Bestyrelsen
har pt. ikke mulighed for at deltage men er positivt stemt for ideen.
Skoleledelse:
- Status på byggeri
 Skolen har officielt overtaget de nye lokaler i indskolingen. Nu påbegynder den store
flytteproces fra Andkær og udpakning i de nye lokaler. Vi forventer at være klar til skolestart i
august.
 Der er ved at blive optaget en film af nye lokaler og personaler specielt henvendt til forældre til
elever der flytter med fra Skovbyvej.
- status COVID-19
 Vi må godt blande eleverne mere nu, men helt generelt fastholder vi adskillelsen af klasser og
årgange indtil sommerferien.
- fagfordeling
 Fagfordeling er på plads – skemaet er lavet og er nu til trykprøvning hos personalet.
- ansættelse ledende pædagog
 Poul Poder er ansat fra 1.8., hvilket vi gælder os til. Kommer fra en stilling på
Søndermarkskolen, Vejle.
-sammenflytningsfest
 Der vil bl.a. være rundvisning af forældre faciliteret af elever fra forskellige årgange. Der vil
blive indkaldt til nyt møde.
Medarbejdere:
 Efter ferien vil det være fint om medarbejderrepræsentantens rolle bliver klarere defineret
(AB) i forhold til bestyrelsesarbejdet.
Andet:




Tilbud om kursus for skolebestyrelsen. Bestyrelsen ønsker gerne et tættere samarbejde med
kommunen omkring skolebestyrelsesarbejdet.
Vedr. den trafikale udfordring ved krydset over for sognegården, så mangler skolen
tilbagemelding fra forvaltningen om hvad planerne er. SM følger op igen i morgen. Hvis skolen
støder panden mod muren kontaktes Ane.

3. Årshjul (se bilag)
 Michael opdaterer fil og sender til VF.

17.45-18.30

4. Ordensregler

19.00-19.20

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/ordensregler-og-v%C3%A6rdiregels%C3%A6t

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte om værdierne som vi tidligere har arbejdet med er fyldest i
forhold til ordensregler, eller om vi skal lave et særskilt ordensreglement.


Arbejdes der videre med til næste bestyrelsesmøde.

5. Fordeling af forældremøder ml. bestyrelsesmedlemmerne (B)
19.20-19.35
 Ane: 2.kl. og 4.kl.
 Michael: 1.kl., 3.kl. og 6.kl.
 Anja: 0.kl., 5.kl.,7.kl og PLUS-klassen
 Helle: 8.-9.kl.
o Træn cykelvej med jeres børn, bestyrelsesarbejde – ledige pladser i bestyrelsen,
byggeri, samarbejde med hal, økonomi, m.fl.
6. Opfølgning på visitation og økonomi (O)
 Der er visiteret flere elever til PLUS klasse og personalet tilpasset.

19.35-19.50

7. Punkter til næste møde (B)
19.50-19.55
 Drøftelse af medarbejderrepræsentantens rolle i forhold til skolebestyrelsesarbejdet (AB)
 EXIT-måling fremlægges (VF)
 Drøftelse af værdiregelsæt – proces, igangsættelse, udkast.
 Drøfte et princip for klassedannelse, herunder tydeliggørelse af kriterier og proces for
klassedannelser/klassesammenlægninger.
8. Eventuelt
9. Mødedatoer næste år:
a. 6.9.
b. 5.10.
c. 3.11.
d. 9.12.
e. 17.1.
f. 8.2.
g. 9.3.
h. 21.4.
i. 16.5
j. 14.6.

19.50-20.00

