
       
 
 

 
 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde 240919 
 

Mødedato 

24.09.2019 

Mødested/lokale 
 

Mødetidspunkt kl. 

18.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

21.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen, ledelse, medarbejderrepræsentanter, elevråd. 

Referent 

Vibeke 

Afbud 

Flemming 

 
 
1. Godkendelse af referat       

Referatet er godkendt       
        
2. Orientering        

Formand: 
LKG (Lokal Projekt Gruppe)-samarbejde: 
Formanden er inviteret til organiseringsmøde d. 21/10 kl. 19.30 på Café Brejning. 
Gruppen ønsker en større interessentgruppe. 
Charlotte og Bitten deltager i mødet. 
 
Ledelse: 
 
Frikommuneforsøg omkring de nationale test 
Vejle kommune har ansøgt Økonomi og indenrigsministeriet om ’Fritagelse for krav om obligatoriske 
nationale test i folkeskolen’.  
Fritagelsen har fokus på at give skolerne mulighed for anvendelse af kvalitative evalueringsformer som 
erstatning for nationale test. 
Der er ansøgningsfrist d. 1/10 ’19. 
 
Lejrtur på 6. årgang 
Der har været afholdt lejrskole for 6. årgang. 
Vi er i gang med - sammen med lærerne - at evaluere turen. 
Ledelsen vil lave procedure for lejrskoler/overnatning for 6. klasserne fremadrettet 
 
Facebook  
Vi bruger skolens Facebook-side en del, fordi vi synes, at det er en god måde at fortælle om hverdagen 
på skolen.  
I forbindelse med opslag, som indeholder billeder, følger vi den kommunale vejledning, som lyder som 
flg.: 

”Situationsbilleder må offentliggøres uden samtykke. I denne type billede er aktiviteten det egentlige 

formål med billedet. Det kan være legende børn på en legeplads, aktiviteter i undervisningen, publikum til 



en koncert eller et besøg i zoologisk have. Billedet må ikke have karakter af at være arrangeret eller 

opstillet, og der må ikke være øjenkontakt mellem den affotograferede og kameraet” 

 

Er der forældre, som ikke ønsker at deres barn figurerer på Facebook, fjerner vi naturligvis billedet. Der 
vil komme et skriv ud til forældre omkring dette inden efterårsferien ligesom der vil blive informeret 
om dette på orienteringsmøderne på Skovbyvej og på Fælleshåbsvej på torsdag. 
 
Erasmus K2 projekt  
Fælleshåbsskolen er gået ind i Erasmus K2 projekt med midler fra Erasmusfonden. Det er for den ene 
profillinje i overbygningen. 
Besøg af repræsentanter fra projektet på Fælleshåbsskolen. Tema: ”At være ung i en digital verden 
med et historisk perspektiv”.  

 
Medarbejdere:  
Indskolingen: Langt sejt træk med vores strukturer for at opnå mest læring. Ligeledes arbejder tæt med 
forældrene ift. elever. Fælles gennemgang af De 7 gode vaner ved morgensang. 
Overbygningen: De mange trafik snakke, er udviklet til en fast procedure, hvor lærer og elever er ekstra 
opmærksomme på trafikregler/aflæsning udenfor om morgenen. 
KBH-turen har et godt koncept nu og er en succes. 
Studerende fra Rødkilde Gym. underviser enkelte dage i engelsk i overbygningen. 
Mellemtrinnet: Fællessamling bruges til elevernes fortællinger fra skoledagen. Talent-spor kører også 
på mellemtrinnet. 
 
Elevråd: 
Udeblev 
 
Vildanden: 
I Vildanden er der pr. 1.10 24 børn. Vildanden har fået 6 overflytningsbørn, og det går godt. Vildanden 
har dog 11 stk. 3 årige ud af de 24, hvilket er næsten halvdelen af den samlede gruppe. 

 
3. Orientering fra mødet med forældre den 19/9-19    18.30 

En gruppe forældre fra Andkær har forespurgt om det er muligt at mødes med skolebestyrelsen og 
drøfte bekymringer i forbindelse med en evt. sammenlægning. Michael, Ane, Rikke og Flemming deltog 
i mødet.  
Det var et godt møde. Der var enighed om, at der kan justeres på kommunikationen omkring processen 
fremad.  
 

4. Den internationale lærerdag (B)  18.45 
Skolebestyrelsen kommer med kage til begge matrikler. 
 
Spisning       18.55 

 
 

5. Kortere skoledag med afsæt i forskellige modeller (O+D) Bilag 19.20 
I forbindelse med skolebestyrelsens møde i juni måned blev det besluttet, at man på et af de første 
møder i det nye skoleår ønskede at drøfte muligheden for også at tilbyde skolens indskoling en kortere 
skoledag i det næste skoleår. På mødet i august måned blev ledelsen bedt om at udarbejde forskellige 
mulige modeller.  
Skolebestyrelsen har drøftet de forskellige modeller på mødet og fortsætter i drøftelsen ved næste 
møde. Der er både fordele og ulemper ved modellerne. Her også fokus på 3. årg. 



    

6. Skolebestyrelsens videre arbejde med principper (B) Bilag
 20.00
Skolebestyrelsen skal beslutte, hvordan den vil arbejde videre med skolens principper.  
Lovgrundgrundlaget blev kort ridset op (kan/skal-principper) 
De eksisterende principper blev gennemgået.  
Skolebestyrelsen ønsker, at skal-principperne skal på plads.  
De eksisterende principper skal revideres og ensrettes. Skolebestyrelsen ser gerne, at vi følger 
guidelines fra foreningen ”Skole & Forældre”. Ledelsen må gerne komme med et skriftligt udkast. Luise 
vil gerne bidrage sammen med ledelsen. Udkast er klar til Skolebestyrelsesmødet d. 28.11.19. 
Skolebestyrelsen ønsker, at der arbejdes med princip for sprog, kost og klima. 
 
Evt.        20.50 
Evaluering af konsekvenserne ift. de nye ringetider på Fælleshåbsvej. 
Elevrådet skal vende skolens værdier. 
På 5. årg. blev der opfordret til snak om tid nok til spisepause. 
      

7. Punkter til næste dagsorden     20.55 
Mål- og indholdsbeskrivelse fra SFO 
Kortere skoledag med afsæt i forskellige modeller, også med fokus på 3. årg. 
Elevrådet skal vende skolens værdier. 
Evaluering af konsekvenserne ift. de nye ringetider på Fælleshåbsvej. 
 
Til skolebestyrelsesmødet d. 28.11.19: 
Skolebestyrelsens arbejde med principper. Ledelsen kommer med udkast. 
 

8. Slut  


