Referat fra skolebestyrelsesmøde 240221
Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Forventet sluttidspunkt kl.

24.02.2021

Via Teams

17.00

20.00

Deltagere

Skolebestyrelsen
Vibeke er fraværende
Evt. afbud bedes meddelt til

Direkte telefonnr.

Vibeke Faber Mølholm

21579648

1. Godkendelse af dagsorden (B)
Dagsorden er godkendt

17.00-17.05

2. Orientering (O) :

17.05-17:45

Formand:
-Status på byggeri
Der er stiftende generalforsamling, hvor der nedsættes en bestyrelse i foreningen omkring hallerne.
Michael og Søren deltager.
Daniel Knudsen har valgt at trække sig af skolebestyrelsen. Søren undersøger procedure omkring
suppleringsvalg.
Skoleledelse:
- Status på byggeri
Inden uge 7 skulle tegninger have været klar til administration og personaleforberedelse. Dette
arbejde er udskudt med 3 uger, da det er vigtigt, at vi har personalet med i vores overvejelser.
Ombygningsprocessen ift. administration og personaleforberedelsespladser kommer først i gang kort
før sommerferien og rækker frem til ultimo september. Personalet skal midlertidig i
ombygningsprocessen have forberedelsespladser hjemme, og der laves midlertidige muligheder for
forberedelse i mellemtimer på skolen i de gamle PULS-lokaler.
Ledelse og administration flytter midlertidig ind i et uudnyttet lokale ved den gamle hal.
Der er tanker om at udvide vores bygninger mellem skolekøkkenet og vores nye
administrationsafdeling, som kan holdes inden for budget.
For Biblioteket er der tanker om at åbne mere op, således at man kan gå ind og ud af læringscenteret.
Udearealer omkring de nye haller kommer til at indeholde forskellige baner til bl.a. Hockey, Padel
tennis, Beach Volley samt en klatrevæg mv. Der vil ligeledes anlægges et stisystem omkring skolen.
PULS flytter ud, og det giver skolen flere lokaler på overbygningsgangen. PULS beholder det store
lokale over cafeen.

- Status COVID-19
Vejle Kommunes skoler kan få alle medarbejdere kviktestet 1 gang om ugen, og vi regner med 2 gange
fra uge 9.
Pt har vi ikke nogen syge. Et par medarbejdere er i hjemmeisolation, og en enkelt elev blev testet
positiv for en uge siden, men det gav ikke anledning til yderligere, da det var i vinterferien.
Enkelte medarbejdere ønsker at fortsætte PCR-test og sørger selv for det.
Vildanden har nu fået selvstændig ledelse og samtidig løsrives Vildanden af Landsbyordningen med
Fælleshåbsskolen.
Medarbejdere:
Indskolingen: Genåbningen i uge 6 fyldte lidt, men vi fik det løst godt og trak på erfaringer og løsninger
fra april 2020. Vi skal være færrest voksne pr. klasse og det løses godt. Børnene oplever ikke den store
forandring ift. før jul. Der er udsendt plan for nedpakning og flytning fra Skovbyvej.
Mellemtrin: Det fungerer godt med ekstra ressourcer i klasserne pt. Skolepatruljen møder ind fra
næste uge og hjælper i morgentrafikken for 3. og 4. klasse.
Udskoling: Imponerede over hvor konstruktivt eleverne tager on-line undervisningen. De er meget
aktive.
Generelt: Personalet testes jævnligt, men hvad med eleverne?
Personalet gør opmærksom på, at der kunne være behov for lidt personalepleje? Skolebestyrelsen
bakker op omkring dette og beder ledelsen kigger på nogle forslag.
Der er generelt et godt flow ift. gode kreative undervisningsmuligheder.
Elevråd:
Afbud fra elevrådet.
3. ’Indflytterfest’ for forældre, lærere og elever på samlet skole (D)
18.30-19.00
En arbejdsgruppe har arbejdet med ideer til arrangement til sommer for at markere
sammenlægning. Der foreslåes en fest for børn, forældre og personale.
Skolebestyrelsen tager sig af den eksterne kommunikation/indslag. Skolen tager sig af den interne
kommunikation/arrangement.
4. ’God adfærd’ (D)
19.00-19.45
Bestyrelsen drøfter, om vi som skole skal have formuleret forventninger, regelsæt eller
hensigtserklæringer for den gode adfærd på Fælleshåbsskolen.
Skolebestyrelsen beslutter, at de pædagogiske overvejelser omkring ovenstående ligger hos
pædagogisk personale fremadrettet. Skolebestyrelsen bakker op omkring, at alle de gode værdier
og strukturer, der er i de forskellige afdelinger, fortsætter efter sammenlægningen.
5. Punkter til næste møde (B)
Ringetider
Fagfordeling

19.45-20.00

6. Eventuelt
Ift. fagfordeling kunne vi forestille os lidt små justeringer, fx musik og engelsk for 0. kl. Ligeledes
kigger vi på vores ringetider, som kan frigive muligheder for mindre hold el. andre målrettede
indsatser.
Skolen kommer med forslag og overvejelser, som evt. kan besluttes på næste
skolebestyrelsesmøde d. 18.3.21.

