Referat fra skolebestyrelsesmøde
Mødedato

Mødested/lokale

17.08.2020

Mødetidspunkt kl.

Forventet sluttidspunkt kl.

18.00

21.00

Deltagere

Skolebestyrelsen og Vildanden. Afbud fra Søren og Torben
Evt. afbud bedes meddelt til

Direkte telefonnr.

Vibeke Faber Mølholm

1. Godkendelse af dagsorden(B)
18.00-18.05
Dagsorden er godkendt.
Referatet forhåndsgodkendes på skolebestyrelsesmødet og sendes forbi skolebestyrelsen, inden det lægges
ud, så teksten er godkendt.
2. Orientering (O) :

18.05-18.45

Formand:
-Status på byggeri
Vi mangler tilbagemelding på udenomsarealerne samt på plejehjembyggeriet.
Vi mangler stadig en tidsplan på byggeriet her på Fælleshåbsskolen.
Ledelsen arbejder sammen med erhverspsykolog omkring, hvordan vi kan facilitere sammenlægningen
mellem vores to matrikler. Vi arbejder i det spæde med en vision for Fælleshåbsskolen. Dette arbejde vil
både personalet og SB blive inddraget i.
Skoleledelse:
- opstart efter ferien – Vi tager fortsat corona hensyn, har dog ikke fællessamling, men laver hold på
årgangene, hvis faget har brug for det. Vi har faste indgangsdøre samt en opdeling af udearealerne.
Orienteringsmøde på Fælleshåbsvej er virtuelt, således at også personale fra Skovbyvej kan deltage.
- sprogbrug (AKT-indsats) – AKT-teamet er adspurgt om at komme med et oplæg til Skolebestyrelsen
omkring sprogbrug som AKT-indsats på skolen, og de kommer på næste SB-møde.
- ansættelse af AKT – Vi ansætter en ny AKT-medarbejder 37 timer. Vejle Kommune arbejder med
”Mellemformer” som er et forebyggende arbejde i folkeskolen mellem almendelen og specialdelen ud fra
evt. Pædagogisk Psykologisk Vurdering. På Fælleshåbsskolen har vi startet Mellemformer op fra 1.
skoleuge.
Medarbejdere:
Udskoling: Er kommet godt i gang efter ferien. Lære nye elever at kende. Fokus på sprog og kultur, så
grundfortællingen ændres. 9. årg. skal på lejrskole efter planen.
Mellemtrin: Er kommet i gang efter ferien. 3. årg. er kommet godt i gang på mellemtrinnet, og det går godt,
selvom overgangsforløbet blev ramt af corona.

Indskoling: Er kommet godt i gang. Vi har mange små nye 0. kl. børn, som skal lære vores corona-rammer at
kende. Vi har 2 fra 0. kl. som er flyttet i sommerferien, derfor er 43 startet i 0. kl. Uge 31 og 32 havde vi 1518 mere i SFO hver dag, end der var tilmeldt til disse uger. SFO har samme rammer ift. corona som før
sommerferien.
Vildanden:
27 børn fra i dag. Vejle Kommune gennemfører Pædagogisk tilsyn i alle daginstitutioner, og i år er det i
Vildanden. Det består af 2 møder, et pædagogisk tilsyn med observationer og et efterfølgende dialogmøde.
Elevråd: deltager ikke
3. Spisning

18.45-19.15

4. Valg til skolebestyrelse (D+B)
19.15-19.45
Kandidater, tidsplan, dato og tidspunkt for valgmøde.
D. 26.8 afholdes der opstillingsmøde til skolebestyrelsen fra kl. 16.30-17.30 på Fælleshåbsskolen, hvor man
kan høre om skolebestyrelsens arbejde ved skoleleder og skolebestyrelsesformand.
Deadline for opstilling d. 2.9.20.
Fredsvalgsmøde d. 8.9.20.
5. Årshjul (D+B)
Luise fremlægger årshjulet, som nu er meget mere overskueligt visuelt og godkendt.
Det nye årshjul tilrettes og vedlægges som bilag til næste SB-møde.

19.45-20.30

6. Høringssvar – afkortning af skoledagen (0)
20.30-21.0
Forslag forventes at blive sendt i høring hos skolebestyrelserne i perioden 13.8 – 18.9.20.
Der er i skrivende stund ikke kommet et materiale.
7. Punkter til næste møde (B)
Princip for skole-/hjemsamarbejde
Høringssvar omkring afkortning af skoledagen
8. Eventuelt

