
       
 
 

Referat skolebestyrelsesmøde 
 

 
 

Mødedato 

26.8.2019 

Mødested/lokale 
 

Mødetidspunkt kl. 

18.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

21.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen, ledelse, medarbejderrepræsentanter, elevråd. 

Referent 

Vibeke Faber Mølholm 

Afbud 

Bitten og Ane  

 
 
1. Godkendelse af referat  

Referatet blev godkendt       
 

2. Orientering        
Formand: 
Idrætsanlæg (se pkt.3) 
Temamøde i Vejle omkring skolereformens indvirke på folkeskolen, hvor bestyrelsesformand og skoleleder 
deltog. 
 
Ledelse: 

- Opstart efter sommerferien 
Vores overgange har generelt haft en øget fokus fra ledelsen. 

 Ulla informerer om overgangen fra børnehaven til børnehaveklasse: De nye børnehaveklasser er kommet 
godt i gang. Ønske fra børnehaven om at overgangen blev optimeret. Årshjul, fælles folder med info. 
Arbejdsopgaver er aftalt. Samarbejdsaftale. 

 Vibeke informerer om overgangen fra Skovbyvej til Fælleshåbsvej: På flere måder er overgangen styrket vha. 
fælles overgangsplanlægningsmøder, besøgsdage, jobswop (modtagende lærere på Skovbyvej før ferien og 
afgivende på Fælleshåbsvej efter ferien). Ekstra AKT og ledelsestilstedevær i undervisningen og indsats 
omkring AKT-vejledning af lærere. 

 Flemming orienterer om overgang til 7. årgang: De nye 7. klasser er kommet rigtig godt i gang. 7. årgang 
holdt et tidligt forældremøde – det blev der taget rigtig godt imod. Samarbejdsaftalen med Gårslev skole er 
revideret, overleveringsmøder er gennemført, overgang sikres ved, at afgivende afdelingsleder 
VF/kontaktlærere deltager i møder med forældre i opstart. Samarbejdsaftalen ligger på Skoleporten. 
 
- Økonomiopfølgning. Pga. stigende elevtal er skolens økonomi bedre end forventet. Det økonomiske 

råderum foreslås prioriteret i forhold til nedenstående: 
 
Prioriteringer: 
Læreruddannet vikar, kopimaskiner. 
Forslag til prioriteringer: 
Fysiske undervisningsmiljø og læringsmiljøer, lydreduktion, bemanding på store årgange, elevskabe, 
FabLab, opgradering af vejlederområder, andre interne områder. Ledelsen ønsker at inddrage personalet 
i videre proces. (Skolebestyrelsen bakkede op om prioriteringerne) 



- Vikar og barsel 
13/11 er der ansættelsessamtaler til 2 barselsvikariater. 

 
Medarbejdere:  
Indskoling: Kommet godt i gang med skoleåret. 1. årgang holdt møde få dage efter skolestart, hvilket var en god 
start. 
Mellemtrin: Svømning med pigerne på mellemtrin er kommet rigtig godt i gang. 
Udskoling: Profillinjer er i gang. Sport og performance overnatter i denne uge på skolen. 
Spændende foredrag i Danmarks Lærerforening (sendes med referatet). 
Opfordring til bestyrelsen om at al aflevering i bil er på p-plads foran hallen og ikke ved Hørgyden. 
Venskabsby, Magdeburg, planlægningsmøde i september. 
 
Elevråd: 
Elevrådsrepræsentanter har ikke haft møde endnu, men der er valg til elevrådet i løbet af de kommende uger. 
 
Vildanden: 
19 børn hvilket er 6 flere end sidste år på samme tid. Muligvis 6 børn mere. Pædagoger er på kursus omkring 
styrket Læringsmål. 

 
3. Idrætsanlæg og Fælleshåbsskolen     

Bestyrelsesformanden orienterer skolebestyrelsen om den dialog, der har været med projektgruppen LPG 
henover sommerferien omkring et muligt idrætsanlæg ved skolen.  
I den forbindelse drøftede skolebestyrelsen en forældrehenvendelse og gav sparring til formand i forhold til den 
videre dialog og samarbejde. 
I forlængelse af orienteringen blev det besluttet, at skolebestyrelsen vil indkalde forældre bag 
forældrehenvendelsen til et møde. 
      

4. Kortere skoledag i indskolingen      

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. 
Bestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved kortere skoledag ud fra en pædagogisk vinkel. 
Bestyrelsen beslutter, at drøftelsen skal tages op på et kommende bestyrelsesmøde og beder ledelsen om at 
udarbejde forskellige modeller i forhold til at afkorte skoledagen. 
 

5. 2 årig valgperiode ud fra bilag fra Lars Jespersen 
  Skolebestyrelsen skal beslutte, hvilken af de nævnte modeller i mailen den foretrækker.   
  Bestyrelsen peger på ’1) Den meget decentrale’. 
   
6. Skolebestyrelsens videre arbejde med principper 

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.  
   

7. Punkter til næste dagsorden 
- Kortere skoledag ud fra ledelsens modeller. 
- Skolebestyrelsens videre arbejde med principper. 

 
 
 

 

      
 
 


