
  

 
 Referat fra skolebestyrelsesmøde 270420 

 
Mødedato 

27.04.2020 

Mødested/lokale 

Skype-møde  
Deltag i Skype-møde        

Mødetidspunkt kl. 

18.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

Ca. 20.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen 

Evt. afbud bedes meddelt til 

Vibeke 

 

Direkte telefonnr. 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden – kl. 18.00: 
Referat fra sidste møde er godkendt 
 
2. Orientering – kl. 19.30 (O) : 

 
Formand: 
Velkommen til Søren, ny viceskoleleder og præsentation af skolebestyrelsen 
-Status på byggeri 
De første byggemøder har været afholdt, og arkitekterne kigger nu på tegninger. Styringsgruppen mødes og 
arbejder videre. Der er alene afsat penge til byggeri ift. sammenlægningen og ikke til parkerings- og 
vejanlæg. 
 
Skoleledelse: 
- ansættelse af ny viceskoleleder (Søren med på Skype) 
Søren starter med ledelse af udskolingen.  
 
- genåbning af skolen 
Nedlukning pga. corona og nu genåbning. Medarbejderne har arbejdet med at opretholde retningslinjer fra 
sundhedsstyrelsen ift. hygiejne med opdeling af eleverne på hold, med faste voksne, nødundervisning og 
opdeling af legeplads mv.  
På Skovbyvej er det ligeledes gået godt. Mange små børn har fundet sig godt tilrette i nye omstrukturerede 
rammer. Lærer og pædagogerne arbejder anderledes for at have flest mulig timer med børnene.   
Positiv tilbagemelding fra skolebestyrelsen ift. information og håndtering af situationen. 
 
- forårskoncert 
Forårskoncerten er aflyst.  
 
Medarbejdere: 
Indskolingen: Er kommet godt i gang. Travlt med at organisere og gøre klar til 11 hold. Eleverne har lært de 
nye rutiner. Det er ro og genkendelighed der præger billedet nu. 

https://meet.vejle.dk/vibfa/25963BVG


Mellemtrinnet: 3., 4. og 5.kl er startet og 6. kl er stadig hjemme. Pt er der ikke plads til flere hold på 
Fælleshåbsvej. 
Udskolingen: Eleverne er stadig hjemme. Nogle elever har det svært under denne hjemmeundervisning, men 
også elever der profilerer af mere ro. Konfirmationer og andre større skoleprojekter ligger stille nu og 
afventer. Steno-museet i Århus samler viden om Covid-19, og et udsnit af 8. kl. dagbøger (frivilligt og med 
tilladelse fra forældrene) sendes dertil. 
Skolen har et udvidet samarbejde med TCBU omkring situationen pt. ift.  
 
Vildanden: 
Vildanden genåbnede 15.4. Arbejder ligeledes med at opretholde retningslinjer fra sundhedsstyrelsen ift. 
hygiejne. Børnene er opdelt i 4 hold, med faste voksne, faste lokaler og opdeling af legeplads mv.  Et barn er 
udmeldt pga. corona. Personalet har arbejdet mange timer med at beskrive Den nye styrkede læreplan for 
Vildanden. Den er færdig i 1. udgave og skal nu godkendes af bestyrelsen.  
 
Elevråd: deltager ikke 

 
3. Nationale test i dansk og matematik (D+B) 

Det er lagt ud til skolerne at bestemme, hvorvidt brugen af de nationale test i dansk og matematik 
fortsat skal være et evalueringsværktøj på skolen. 
Fælleshåbsskolens dansk og mat.-vejledere peger på, at Nationale Test giver et godt blik ind i elevernes 
faglige viden, når den suppleres med indtryk fra barnets hverdag. Vigtigt for udskolingen at lære at 
bruge test. 
Indskolingen kigger på andre testmuligheder, som er tidsmæssigt kortere og kan det samme. 
Skolebestyrelsen ønsker, at Fælleshåbsskolen fortsætter med NT ud fra ovenstående tanker.  
 

4. Obligatorisk erhvervspraktik for 8. årgang skoleåret 20/21 - Bilag1 og 2 (D+B) 
Skolebestyrelsen skal drøfte og beslutte vedlagte forslag (bilag1) 
Børne- og Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har på deres fællesmøde i sidste uge besluttet 
vedhæftede koncept for obligatorisk erhvervspraktik for 8. årgang i Vejle Kommune. 
Skolebestyrelsen skal drøfte og beslutte hvilken af de to vedlagt modeller, vi ønsker. 
Udskolingen peger på ”den lille model”, da praktikforløb kræver en del tid og vil være en blød start på 
praktikforløb i 8. kl. Fordeling af praktikugerne planlægges centralt fra. 
Skolebestyrelsen ønsker den lille model.  
 

5. Sprogbrug (D) 
Skolebestyrelsen er enige om, at en lille arbejdsgruppe, der starter med at udarbejde et skriftligt udkast. 
Herefter kobles det evt. sammen med enten Værdier el. Skole-hjemprincipper. Indskolingen ser på, om 
de kan sætter et lille elevråd i gang med sprogbrug. Der skal være løbende fokus på det evt. gennem 
læringsbånd.  
 

6. Punkter til næste møde (B) 

 Årsberetningen - hvornår/hvordan besluttes på næste SB-møde  

 Den styrkede lærerplan for Vildanden fremlægges og evt. til godkendelse. 
 
7. Eventuelt 

 
 

 

 


