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Skolebestyrelsesmøde
Mødedato: 5. oktober 2021

Ordstyrer: Brian

Mødetid: 17.00-20.00
Mødested: Indre Ringvej - personalerummet
Indkaldt af: Brian Hansen/Stefan Helming Kelstrup

Forplejning: ja

Deltagere:

Deltagere: Dorthe Dall Kristensen, Anders Gahner Krogsgaard, Allan Thomsen, Claus Hansen, Michael Thomsen, Stefan Helmig Kelstrup, Søren Sørensen, Lene Ladegaard
Jørgensen.

AFBUD fra: Stephan Raahede Kristiansen.
Fraværende uden afbud:
Punkt nr.

Emne

Tid:

0.

Besøg i taleklassen

1.

Godkendelse af
referat/dagsorden

Referat/
Handling

Referatet blev godkendt.

Type/proces:

Baggrund

Formål:

17.00 – 17.20 Orientering

Distriktet har startet et kommunalt
taletilbud på Indre Ringvej, for børn i hele
kommunen.
ASL på Indre Ringvej vil sammen med
medarbejderne fortælle lidt om
taleklassen

Orientering om ny mellemform
i distriktet.

17.20 – 17.25 Godkendelse

Godkendelse af referat fra sidste møde,
Godkendelse af referat så dette
samt godkendelse af dagsorden til dagens kan offentliggøres.
møde.
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2.

Nyt fra formanden

17.25 – 17.45 Information/drøftelse Formand Brian Hansen orienterer omkring Formålet er at orientere
kontakt til og fra politikere og forvaltning skolebestyrelsen om
med efterfølgende drøftelse.
kommunikation med politikere
og forvaltning.

Referat/
Handling

Det har været forsøgt, at sætte et møde op med politikkerne samt kommunaldirektøren og Magnus. Det lykkes ikke at få nogle til at deltage.
Dog er der blevet aftalt at Ole Steen og Cecilie kommer til et møde d. 12. oktober 2021 på distriktskontoret, fra kl. 17.00 – 18.00. Stefan
udsender mødeindkaldelse. Mødet vil kun kræve deltagelse at de forældrevalgte.
Der har desværre været nogle udmeldelser af børn. Vi vil fremadrettet være endnu mere undersøgende på, om en endnu bedre
forebyggende indsats og en øget fokus på kommunikationen med forældrene vil kunne hjælpe.

3.

Nyt fra ledelse

17.45 – 18.05 Information

Referat/
Handling

Formålet er at give en status fra
skolen samt orientere
Personale
skolebestyrelsen omkring hvilke
Klassesammenlægning på Høgevej opgaver, der fylder i øjeblikket.
Elevevaluering
Andet

Information fra ledelsen herunder:

Personale:
Grundet elevnedgang på Afdeling Høgevej, siger vi inden længe farvel til en medarbejder.
Klassesammenlægning på Afdeling Høgevej:
Der bliver sammenlagt tre klasser på Afdeling Høgevej, grunder faldende elevtal. Derfor bliver 3 klasser på 5. årgang til 2 klasser. Det
betyder samtidig at vi skal sige farvel til en medarbejder. Denne proces er gennemført. Klasserne bliver lagt sammen efter efterårsferien.
De nuværende 3 klasser er meget homogene og der er blandt andet derfor ingen betænkeligheder omkring sammenlægningerne.
Der arbejdes på at formalisere et spørgeskema / interview med forældre i forhold til årsag for udskrivelse af deres børn, så vi bedre kan
være nysgerrige på årsagerne. Spørgeskemaet kunne evt. udsendes på vegne af skolebestyrelsen for at sikre bedst mulig svarprocent og
reelle svar. Bestyrelsen præsenteres på en kommende skolebestyrelsesmøde for et udkast til et spørgeskema.
Elevevaluering:
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Vi ønsker at finde den bedste form for elevevaluering herunder elevplaner. I dette skoleår arbejder vi med nogle forskellige former på de
forskellige afdelinger, som vil blive præsenteret for skolebestyrelsen i løbet af efteråret. Formålet er at vi i løbet af skoleåret kommer frem
til en fælles måde at elevevaluere på, som så kan implementeres fra skoleåret 2022-2023.
Skole-hjem samtaler: Der vil være en obligatorisk samtale i løbet af november/december – eller tæt her på, og så vil der være
”behovssamtaler” i løbet af foråret. Her kan både forældre såvel som skole indkalde ved behov.
”Den gode overgang” er en tematik i ledelsesteamet. Tematikken er ligeledes blevet drøftet i LMU. Overgangene har i år været bedre end
hidtil, men der er dog fortsat udviklingsmuligheder. Der er lavet forskellige tiltag for at understøtte den gode overgang. Eksempelvis må 7.
årgang fortsat kommen på ”Byggeren” og på den måde bevare en kendt voksen-relation.
Det kunne være en mulighed at lave et spørgeskema i 4. klasse omkring, hvordan ser en attraktiv udskoling ud, så overgangen ikke bliver så
markant.
Andet:
Økonomi:
Stefan og Anders indkalder til et økonomimøde, så snart vores budget for 2021 er klart. Grundet implementeringen af den nye
budgetmodel og manglen af udmelding heraf, er skolebestyrelsen ikke i stand til at leve op til sin tilsynspligt. Skolebestyrelsen hejser flaget
og meddeler derfor at den ikke længere kan leve op til sin tilsynsforpligtigelse, når budgettet for 2021 ikke ligger fast endnu.
4.

Princip for lejrskole

18.05 – 18.30

Drøftelse

Princippet for lejrskoler ønskede
Formålet er at skolebestyrelsen
bestyrelsen at genbesøge og evt. revidere. for givet princippet et Brush up,
og evt. giver det en justering.
Der skal tænkes over, om der ønskes en
involvering af flere forældre i forbindelse
med princippet.
Vi har bl.a. også en lejrskole på 4 årgang
som ikke er beskrevet i princippet
Se det vedhæftede bilag om lejrskole.

Referat/
Handling

På baggrund af input fra skolebestyrelsen opdateres princippet med henblik på en godkendelse på næste skolebestyrelsesmøde.
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5.

Pause

18.30 – 18.45 Der er forplejning

6.

Pauser på
Havepladsvej

18.45 - 19.15

Referat/
Handling

Stefan har udfærdiget et forslag til et princip omkring pauser, herunder forældrenes ansvar for at godkende elevernes mulighed for at
forlade skolen i pauserne. Skolebestyrelsen kan overordnet set tilslutte sig princippet. Personalerne og elevrådene får efterfølgende lov til
at kommenterer på princippet, der efterfølgende lægges op til godkendelse på næste skolebestyrelsesmøde.
I forbindelse med punktet var der en generel drøftelse omkring, hvad skolebestyrelsen har mandat til at lave principper for og hvordan det
hænger sammen med afdelingernes udmøntning. Samtidig blev formalia omkring samtykke drøftes. Anders undersøger lovgivningen på
området.

7.

EVT møde med
politikkerne

Referat/
Handling

I forbindelse med mødet med politikkerne d. 12. oktober 2021 drøftes følgende:
Årsagen til mødet er den manglende inddragelse af forældrevalgte i processen omkring renovering og evt. nybyg af folkeskolerne i
Fredericia.
- Den manglende inddragelse af forældrevalgte i processen omkring valg af renovering eller nybyg.
- Hvor ser I skolebestyrelsen har en rolle i den fremadrettede proces omkring renovering af skolerne?
- Hvad ser I skolebestyrelsens rolle er fremadrettet?

Referat/
Handling

Evt.

Drøftelse

På Havepladsvej må eleverne på 7. og 8.
årgang ikke forlade skolen i pauserne (det
måtte de før Corona). Dorthe ønsker en
drøftelse heraf.

19:15 - 19.45
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Referat/
Handling

