REFERAT_____________________________________________
Emne: Referat af skolebestyrelsesmøde på Englystskolen
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet kl.

15.11.18

Personalerummet

18.30

21.30

Deltagere

Casper Grue Jørgensen, Louise Overgaard Secher, Dorte Pannicke Christiansen, Trine Rafaelsen, Jesper
Strøager, Maja Meldgaard Grønberg, Chris Kjær Levinsen, Nicolai Sloth Møller (elevrådsrepræsentant),
Lisbeth Thomsen, Vibeke Whitt og Dorthe Terp
Fraværende

Annette Mortensen, Vibeke Lønne( sup. Medarbejder) Anne – Mette Sandal Pedersen(sup) Emma Busk,
Stine Obel Herring
Dato

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

15-11-2018

Dorthe Terp

76 62 05 01

17.01.01-P35-18-18

Dagsorden

1.

18.30 – 18.35 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

18.35 – 18.45 Kommentarer til udsendte meddelelser herunder
nedsættelse af ansættelsesudvalg til pedelstilling
Det er vigtigt at opfordre til besvarelse på forældretilfredshedsundersøgelsen
på Facebook. Små pop ups.
En ide kunne være at lægge svarprocent på Facebook også.
Dorthe Terp supplerede meddelelserne.
Chris deltager i ansættelsesudvalg til pedelstilling.

3.

18.45 – 18.55 Nyt fra elevrådet
Elevrådet foreslår en ny linje til linjefag. De foreslår musical, da flere gerne vil
have musik og andre drama.
Forslag til udeområder: Flere boldbure
Flere sofaer på gangene
Flere ting på spaceområdet – de stores ”legeplads” ved siden af skaterbanen.
Højere kanter på asfaltbanen, hvor der spilles bold
Oprydningsdag i Børkop – saml skrald.
Kommentarer fra ledelsen: Sofaer er svære i forhold til rengøring. Det er svært
for rengøringen af nå rengøring af stofsofaer.
De elevfabrikerede møbler bliver opsat. De skal ændres en smule og de bliver
sat fast i stabilt grus, da de ikke har en kvalitet, som vil holde længe.
Kommentarer fra Skolebestyrelsesmedlemmerne
Man kan godt få møbler, som ikke er beklædt med stof, og som er
rengøringsvenligt.

4.

18.55 – 19.05 Nyt fra SFO
Status 395 børn fordelt i 3 afdelinger. Der er 50 børn i Klubben.
SFO afdelingslederen er startet og kommet godt i gang. Hun er godt i gang

med sparring til personalet i forhold til børn.
Teamrum i bygning J indrettes til stille-rum til børn, der er udfordret på
rammen i klassen en hel dag. Der er indkøbt en del sanseintegrationsting, som
skal afprøves. SFO’en er meget støjfyldt, og flere børn har brug for at kunne
trække sig.
Der er Lucia d. 13. december.
Der bliver rokeret lidt rundt blandt pædagogerne i SFO.
Der er spørgsmål til støj i bygning J, når der er SFO. Der er allerede gjort
mange tiltag i forhold til akustik, og vi undersøger muligheder for mere. Dette
tages op med AMR.
5.

19.05 – 19.15 Nyt fra personalet
Intet nyt
Der er spørgsmål til brugen af MinUddannelse. Der er flere steder ikke lagt
noget ind i elevplanen. Dette er udfordrende, når skole- hjem samtalerne er så
korte. Ledelsen følger op med lærerne i teamene.
Det er et stort ønske fra forældrene, at elevplanen i MinUddannelse kommer
langt mere i spil. Når vi som skole har meldt ud, at systemet er i anvendelse, er
det vigtigt, at dette overholdes. Vi skal melde ud, hvornår forældrene kan
forvente, at man kan bruge systemet. Forældrene ønsker, at MinUddannelse
kan være et redskab for forældrene til at understøtte børnenes læring.
Punktet skal på som punkt på et af de næste møder under punktet om
kommunikation.

6.

19.15 – 19.40 Trafik – tilbagemelding på arbejdet i udskolingen samt
status på situationen omkring skolen. Drøftelse af næste skridt.
Fremvisning af nogle af elevernes produkter.
Den videre proces skal planlægges sammen med Cowi.
Vi oplever en bedring på parkeringspladsen om morgenen.
Der er stadig forældre, der kører på brandvejen bag skolen. Dette er ikke
forbudt, men uhensigtsmæssigt. Vi skal skrive til forældrene igen.
Det er vigtigt, at vi som en del af vores undervisning tager del i ansvaret i
forhold til at eleverne lærer at færdes i trafikken. At tage hensyn i trafikken
skal læres – det handler om adfærd.
Drøftelse af muligheden for skolepatrulje.
Drøftelse af problemstillingen af den cyklende trafik fra Bundsgaard og fra
broen over Søndergade.
Maja og Dorte deltager i mødet mellem skolen og Cowi.

7.

19.40 – 20.10 Drøftelse og evt. godkendelse af Princip ”Sundhed og
trivsel”
Princippet blev tilrettet og sendt til skolesundhedsplejerskerne. Hvis
sundhedsplejerskerne ikke har kommentarer, er princippet godkendt.

8.

20.10 – 20.20 Kaffe
20.20 – 20.40 Input til princip for sponsorering samt nedsættelse af
arbejdsgruppe
Drøftelse af video for profilering af skolen.
Drøftelse af sponsorering generelt.
Det er vigtigt, at princippet tager udgangspunkt i Vejle Kommunes politik

omkring sponsorering.
Der ligger generelle retningslinjer for, hvordan man skal håndtere
sponsorering. Dette skal undersøges nærmere.
Vi sender ovenstående ud med referatet.
Nedsættelse af udvalg: Louise, Trine, Jesper. Udkast på mødet i februar.
9.

20.40 – 21.00 Drøftelse af mobilpolitik – skal vi have et princip for
mobiltelefoner? Hvad er skolens praksis?
I indskolingen låses mobiler og devices ind i skabe om morgenen.
På mellemtrin og 7. årgang samles mobiler ind.
I 8. og 9. årgang er det lidt forskelligt. I nogle klasser samles mobiler ind og
udleveres til frikvarterer, hvorefter de igen samles ind.
Det er svært for elever selv at administrere mobiler.
Det er vigtigt, at elever generelt lærer ordentlig adfærd på de sociale medier.
Det opleves af lærerne ikke som et problem, da de i de fleste tilfælde samler
telefonerne ind.
Drøftelse af hvor vidt vi skal have et princip. Vi beslutter at drøfte muligheden
for et princip bredere i organisationen. Ledelsen skriver det i Update. Punktet
genoptages i Skolebestyrelsen efter de interne drøftelser.

10. 21.00 – 21.20 Evaluering af skolebestyrelsens kursus. Hvad tager vi med
os og er der noget, vi skal have i årshjulet?
Behøver vi at have så travlt? Vi har mange ting i årshjulet allerede. Det er
vigtigt at have tid til at drøfte de forskellige punkter.
Alle ”skal”- principperne ligger allerede. Vi kan vælge ud i, hvor bestyrelsens
energi er.
11. 21.20 – 21.30 Evt. vi skal have udeområder på årshjulet
Vi skal have opdateret skolebestyrelsens mailliste.
Vi skal blive bedre til at følge op på beslutninger – hvad er status på
beslutninger fra sidst.
Konklusioner

Punktet MinUddannelse skal på som punkt til mødet, hvor den gode
kommunikation er på dagsordenen.
Høring i forhold til rygepolitik skal på næste gang

