
 

Referat af skolebestyrelsesmøde 191120 

 
Mødedato 

19.11.2020 

Mødested/lokale 

Afholdt digitalt 
 

Mødetidspunkt kl. 

18.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

21.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen  

Afbud fra: 

 

Direkte telefonnr. 

21579648 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B)    18.00-18.05 

 

 

2. Orientering (O) :     18.05-18:45 

 

Formand: 

- Se nedenstående punkter 

 

Skoleledelse: 

- Dialogmøde 23/11 

- Handler om den nye tildelingsmodel for specialområdet. 

- Det foreslås, at deltagende bestyrelsesmedlemmer sidder fysisk sammen, da der er afsat tid 

til dialog. 

 

- Corona nyt 

-  Vi har haft 2 elever der har været smittet med Corona, men de pågældende elever var 

allerede hjemme på det tidspunkt. de blev smittet, således at skolen undgik at foretage 

yderligere hjemsendelser. Hele årgangen blev orienteret med det samme. 

- Der har siden været et par forældrehenvendelser på baggrund af, at man i VAF kunne læse 

om smittede elever på Fælleshåbsskolen, og forældrene undrede sig over, at hele skolen ikke 

var blevet orienteret. Samtidigt har der været henvendelser om, at det var dejligt, at vi ikke 

havde informeret for meget og for mange – og kun de relevante modtagere. 

 

-Øvrigt nyt:  

o Vi har i dag slået en naturfagslærerstilling op. SFO har slået en skolepædagogstilling op til 

Skovbyvej. 

o Der er en del støjgener forbundet med den igangværende byggeproces, som først og 

fremmest generer lærerne og deres forberedelse. Vi forsøger at tage de nødvendige 

forholdsregler. 

o Nu hvor julemåneden nærmer sig, har vi gjort vores bedste for at skabe så megen 

julehyggestemning som muligt – med respekt for diverse Coronarestriktioner.  

o Vi har pt. en del løst personale ansat i forhold til at håndtere børn, der har brug for ekstra 

støtte i undervisningen.  

 

 

Medarbejdere: 

Skovbyvej: 

o Det har fungeret godt, at vi kan kommunikere med børnene via Google-meet.  



o De næste 14 dage arbejder vi med børnenes U-landskalender 

 

Fælleshåbsvej: 

o Julestemningen trænger sig på – og vi kan mærke, at alle har brug for lidt munterhed. 

o Alt i alt kører tingene ellers, som de skal. 

 

Vildanden: 

o Vi har pt. 29 børn. 

o Tilsynsrapporten er godkendt og ligger nu på hjemmesiden. 

o Status på den nye lederstilling af Vildanden: bliver formentlig slået op i januar. 

 

Elevråd:  

o Udsat 

 

3. Spisning      18:45-19.00 

o Udsat 

 

4. Årshjul og årets fokus     19.00- 19.40 

Årshjul gennemgås og fokusområder besluttes. 

- Årshjul gennemgang udsættes. 

Arbejdsgrupper nedsættes eventuelt. 

- Udsættes til næste møde.  

 

 

5. Sammenlægning; byggeri og skolens vision   19.40-20.20 

- Der er nedsat 2 arbejdsgrupper blandt personalet, der arbejder med intern synergi i forhold til brug af 

fællesområder mellem skole og hal og en arbejdsgruppe, der arbejder med fælles kultur og 

sammenhængskraft. 

- På personalemødet den 25.11. vil hele personalet arbejde i workshops med blandt andet 

lokalefordeling, forberedelsespladser m.m. Resultatet af disse workshops vil blive løftet op i 

Arbejdsmiljøgruppen og MED-udvalget og Pædagogisk Udvalg. 

Bestyrelsen godkendte visionsudkastet, og den vil ledelsen arbejde videre med sammen med personalet. 

- Ledelsen laver et skriv omkring byggeprocessen til skolens forældre. Indholdet kunne bl.a. indeholde 

lidt info om, hvor de forskellige klasser placeres, tidsplanen og måske lidt om de trafikale forhold.  

- Inddragelse af pressen i forhold til at fortælle den gode historie om det nye byggeri vil være en god 

ide. 

 

 

6. Repræsentantskab Gauerslund fritidscenter.    20.20-20.50 

Bestyrelsens og skolens rolle i dette 

- Hallen går efter at blive selvstyrende under Vejle kommune. Skolen er blevet spurgt, om vi ikke vil 

være med i repræsentantskabet for den nye hal. Samtidigt er vi blevet foreslået at stille med en 

kandidat til den nye hals bestyrelse. 

 

 

7. Punkter til næste møde (B)    20.55-21.00 

- princip for skole/hjem samarbejde 

- tilfredshedsundersøgelse 

- Høringssvar  

- Byggeri 

 

 

8. Eventuelt 

 
 

 

 


