
  

 
Referat fra skolebestyrelsesmøde 260520 

 
Mødedato 

26.05.2020 

Mødested/lokale 

Skype-møde  

Deltag i Skype-møde       
 

Mødetidspunkt kl. 

18.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

Ca. 20.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen og Vildanden. 

Evt. afbud bedes meddelt til 

Vibeke Faber Mølholm 

Direkte telefonnr. 

 

 
1. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 
 

2. Orientering (O) : 
 

Formand: 
-Status på byggeri – Tegninger der er arbejdet med blev fremvist. De mangler en endelig godkendelse. 
-Status omkring skolen – De første tegninger blev fremvist. 
 
Skoleledelse: 
 

- Genåbningen fase 2 – det går rigtig fint med vores genåbning. Rutiner, strukturer m. ”afstand” og 
udeskole følges hver dag. Årgangsteamsene er rigtig gode til at tilrettelægge og planlægge det. Der 
lægges mange ”børnetimer” sammen med børnene. 

- Fagfordelingen – er godt på vej på Skovbyvej, og for Fælleshåbsvej falder den på plads i løbet af et 
par dage. 

- Ansættelsessamtaler – der er ansat 2 lærere på Fælleshåbsvej, samt der er samtaler til 2 stillinger i 
Specialafdelingen på fredag. 

- Vi vil have fokus på sammenlægningen af de to afdelinger sommer 2021 det kommende år, så vi 
kan skabe en god fælles skole. 

- PLF – Rambøll har lavet en samlet evaluering for Vejle Kommune, og Fælleshåbsskolen ligger over 
Vejle Kommunes gennemsnit. 

- Afslutning for 9. årgang – dimission, sidste skoledag, karameller mv.  er med i tankerne ift. Corona. 
 

Medarbejdere: 
- Mellemtrinnet: Der er ro, og hverdagen går godt. Det er nødundervisning, der laves, da der 

undervises mange timer, og derfor er der mindre tid til forberedelse. 
- Udskolingen: Det går godt, og vi laver mest mulig undervisning i de store fag. Eleverne er meget 

glade for at vende tilbage. 

https://meet.vejle.dk/vibfa/MHL4LVNB


- Indskolingen: Der er ro. Rutiner er genkendelige og fungerer. Vi har været i gang i lang tid. Vi er 
obs. på at få trænet læsning og nu i fysiske bøger. Skole-/hjemsamtaler følger vi op på efter 
sommerferien. 

 
Vildanden: 
31 børn. Vi får 4 nye børn i juni. Genåbning af Vildanden er gået rigtig godt. Børnene er delt på hold, hvor 
de spiser og leger og har en fast tilknyttet voksen. 
 
Elevråd: deltager ikke 

 
 

3. Læreplaner for børnehaven (O) 
Den nye styrkede læreplan for Vildanden blev fremlagt, gennemgået og er nu godkendt. 
 

4. Økonomien (O+B) 
Budget fremlægges med henblik på bestyrelsens godkendelse. 
Difference på 50.000,- udspecificeres og sendes inden ugens udgang til SB. Budgettet er derefter 
godkendt, med forbehold for manglende viden om konsekvensen af Coronaudgifter.  
 

5. Skolebestyrelsens årsberetning (D+B) 
Bestyrelsen skal beslutte hvordan og hvornår ift. årsberetningen. Det fysiske møde er umiddelbart 
aflyst pga. forsamlingsforbuddet. 
Valg til SB afventer forvaltningens vejledning ift. den procedure. 
 

6. Punkter til næste møde (B) 
Årsberetning 
Valg til SB 
 

7. Eventuelt 
 

 
 

 


