
REFERAT_____________________________________________

Emne: Referat af møde i skolebestyrelsen på Englystskolen

Mødedato

11.12.18

Mødested/lokale

Personalerummet

Mødet påbegyndt kl.

18.30

Mødet afsluttet kl.

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, Annette Mortensen, Vibeke Whitt og Dorthe Terp

Fraværende

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

Dato

11-12-2018

Referent

Dorthe Terp

Direkte telefonnr.

76 62 05 01

Journalnr.

17.01.01-P35-18-18

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. Det er et forkert årshjul, der er udsendt. Det korrekte årshjul sendes ud 
med referatet.

2. Kommentarer til udsendte meddelelser
Der er spørgsmål til punktet valgfag. Regeringen har besluttet en ny struktur for valgfag for at styrke 
de praksis – musiske fag i håb om at få styrket håndværkeruddannelsen. Der var spørgsmål til 
elevrådets ønske om muligheden for at få valgfaget musik og musical. Der vil på sigt komme nye fælles 
mål for de praksis – musiske fag, som er to – årige. Englystskolen skal tilbyde håndværk &design, og 
man kan tilbydes musik, billedkunst eller hjemkundskab. Hvis eleven ikke vælger håndværk & design, 
skal eleven vælge et af de andre fag. Der er drøftelse om, hvorvidt faget efter de to års undervisning 
skal afslutte med afgangsprøver. Valgfaget skal tildeles 60 timer pr. år. 
Skolens ledelse har bedt teamene evaluere valgfag og linjefag- dette også sammen med eleverne. 
Denne evaluering skal være afsluttet inden 10.01.19.
Det vil få konsekvenser for fagfordelingen på skolen, da en del af vores lærere i praksis – musiske fag 
underviser på mellemtrinnet. 
Linjefagene, som vi kender det i øjeblikket, vil ikke blive udbudt til næste år.

3. Nyt fra elevrådet
Intet nyt

4. Nyt fra SFO
SFO’ens ledelse er blevet opmærksomme på, at vi skal holde længere åbent i SFO’en om fredagen. 
Vejle Kommune signalerer en åbningstid om fredagen til kl. 17.00. Dette er en byrådsbeslutning. 
Fremadrettet har SFO’en åbent til kl. 17.00 såfremt der stadig er børn i SFO’en.



Der er Lucia på torsdag.

5. Nyt fra personalet
Vejle Lærerkreds inviterer skolebestyrelser, personaler og forvaltningen til en temaaften om 
”Fremtidens skole”. Der kommer en fremtidsforsker og giver et oplæg, hvorefter der vil være et 
debatpanel. Datoen er 26. februar 2019 kl. 19 – 21 i Bygningen i Vejle. Det er gratis. Tilmeldingsfrist 
senest 19. februar 2019 til Trine.
Den nye valgfagsordning drøftes i øjeblikket i personalegruppen. Man bekymrer sig om 
konsekvenserne.

6. Forældretilfredshedsundersøgelsen – hvordan får vi procenten op?
Det skal udbredes på Englystskolen, at der fra kommunens side udloddes 1.000 kr. til den klasse med 
den største svarprocent.
Tiltag for at få så høj en svarprocent som muligt:

Skolens ledelse opfordrer til deltagelse i forældretilfredshedsundersøgelsen i julebrevet før jul 
og igen efter jul
Louise opfordrer på intra på vegne af Skolebestyrelsen
Plakater fra forvaltningen sættes op på skolen og parkeringspladsen af pedellerne
Klasselærerne informerer eleverne om, at klasserne kan vinde penge ved den højeste 
svarprocent
Skolens ledelse får tjekket op på, om forældrerådene for de forskellige klasser er opdateret på 
skoleintra. Derefter skriver Louise på vegne af Skolebestyrelsen til alle forældrerødderne for at 
opfordre til, at man lægger et opslag op på klassernes Facebook sider om 
forældretilfredshedsundersøgelsen.
Skolens ledelse skriver på hjemmesiden og facebooksiden hver gang, der modtages opdatering 
om svarprocenten.

Der overvejes, om der fra skolens side skal udloddes en belønning for den højeste svarprocent.

7. Udkast til princip for dannelse af børnehaveklasser
Princippet blev tilrettet og godkendt. Det komme på hjemmesiden.

8. Høring på rygepolitik evt. nedsættelse af udvalg
Der er et forslag fra politisk side om, hvor vidt skoleområdet skal gøres helt røgfrit.
Vejle Lærerkreds har stillet spørgsmål til proceduren.
Medarbejderne er ikke blevet hørt i processen. 
Det er vigtigt at få så mange personaler med som muligt – og med så lidt modstand som muligt. Det er 
derfor en opfordring fra Vejle Lærerkreds, at processen bliver længere, og at personalegruppen 
involveres. Der stilles spørgsmål ved, hvorfor medarbejdere på en skole skal stilles anderledes end 
andre medarbejdere i Vejle Kommune. 
Vi ønsker ikke, at elever må ryge i skoletiden. Ingen må ryge på skolens område, og elever må ikke 
forlade skolens område. Dette umuliggør rygning for elever.
Processen ønskes generelt anderledes. 
Skolebestyrelsen bakker op om røgfri skole for elever.
Et udvalg udarbejder et udkast og sender det til Skolebestyrelsen. Høringssvaret skal sendes til 
Forvaltningen inden mandag d. 17. december kl. 12.00.



9. Evt.
Der er møde med Camilla Mølgaard fra Vejle Kommune og Birger Villadsen fra Cowi på 
mandag om trafik.
Casper deltager i ansættelsessamtaler for ansættelse af lærer.
Forslag om at have et punkt vedrørende budget på skolebestyrelsesmøderne oftere for at 
imødekomme pludselige overraskelser. Det er ikke ment som et stort punkt, men blot en kort 
status.
Skolebestyrelsen ønsker at få et punkt på dagsordenen omkring vikar samt evt. revision af 
princippet. Dorthe Terp følger op på princippet omkring vikar samt proceduren omkring 
praksis for vikarer. Princippet skal ligge på hjemmesiden. 
Forslag om at nogen fra Skolebestyrelsen deltager i skolebestyrelsesseminar arrangeret af 
Skole og Forældre omkring det fremtidige skole- hjem samarbejdet. Maja og Casper overvejer 
til næste gang, om de vil deltage. 

God Jul til alle


