
 

 

 

REFERAT_____________________________________________ 
 
Emne: Referat af skolebestyrelsesmøde på Englystskolen 
 

Mødedato 

15.01.19 

Mødested/lokale 

personalerummet 

Mødet påbegyndt kl. 

18.30 

Mødet afsluttet kl. 

21.30 
Deltagere  

Casper Grue Jørgensen, Louise Overgaard Secher,  Jesper Strøager, Maja Meldgaard Grønberg, Lisbeth 

Thomsen, Annette Mortensen, Vibeke Lønne, Emma Busk, Vibeke Whitt og Dorthe Terp 
Fraværende 

Dorte Pannicke Christiansen, Trine Rafaelsen, Chris Kjær Levinsen, Nicolai Sloth Møller, Anne – Mette 

Sandal Pedersen, Stine Obel Herring 

 
Dato 

15-01-2019 

Referent 

Dorthe Terp 

Direkte telefonnr. 

76 62 05 01 

Journalnr. 

17.01.01-P35-18-18 

 

1. 18.30 – 18.35 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt fra eleverne på kreativ linje. Eleverne 
præsenterede Englyst-merchandise (t - shirt) og Englyst Logo. Stor ros til eleverne for deres projekter 
og fremlæggelser.  
 

2. 18.35 – 18.45 Kommentarer til udsendte meddelelser 
Der var spørgsmål til mødet med kommunen omkring trafik. 
Resultatet af droneprojektet, der er lavet i samarbejde med Cowi, blev drøftet. 
Skolens trafikale udfordringer blev drøftet på mødet. Det er kommunens holdning, at man ikke vil lave 
et fodgænger felt, hvis det ikke bruges hele dagen. Det er dog en opfordring fra landbetjenten til 
oprettelse af fodgængerfelt, så vi kan få skolepatruljer iværksat. Problemstillingen er dog meget 
kompleks og kan ikke kun løses med et fodgænger felt. 
Kiss & Ride blev drøftet.  
Det videre forløb er, at vi skal have emnet på dagsordenen i skolebestyrelsen, hvor vi skal kigge på 
nogle af de samme filmklip, som eleverne har brugt som grundlag for deres arbejde.  
Samtidig skal der inddrages elevernes trafikoptællinger og elevernes nugging forslag til forskellige 
trafikale problemstillinger.  
Skolebestyrelsen skal ud fra disse arbejde i en proces med at finde forslag til løsningsmuligheder. 
Birger fra Cowi og Camilla fra Teknik og Miljø i Vejle Kommune vil deltage i dette møde og styre 
processen.  
Vi beslutter at indkalde til et ekstra møde i skolebestyrelsen, hvor trafik er temaet. Birger og Camilla 
inviteres til mødet, og datoen bliver fastsat ud fra hvornår de kan deltage. Der arabejdes på, at det 
bliver så hurtigt som muligt. 
 
Det blev på mødet foreslået, at fremadrettet skal proceduren være, at hvis man som 
bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde og har kommentarer til 
punkterne på dagsorden, så skal man sende disse kommentarer til enten formand eller næstformand, 
som vil medtage disse til skolebestyrelsesmødet. Mailsystemet skal ikke bruges som debatforum. 
Dette blev samstemmigt besluttet. 
 



 

 

Kommentarer til byggeri: Der er meget støj i bygning J. Der skal arbejdes med pædagogisk 
støjdæmpning. Der er opsat støjbekæmpelse i december. Der er mange børn på et forholdsvist lille 
område, men der er ikke planer om tilbygning på nuværende tidspunkt. 
 

Vi skal printe eksemplarer af forældretilfredshedsundersøgelsen, da flere forældre har givet udtryk for, at 
de ikke har modtaget den i deres mail. Vores svarprocent er indtil nu på 44,9%. Link til aktuel svarprocent: 
http://www.survey-xact.dk/report/shared/cf0409e6-f392-4dc7-aded-112f18ad3b5d  
 
Der blev spurgt ind til, at der på sidste møde blev ønsket, at budget og regnskab kontinuerligt kom på 
dagsordenen. Det vil fremadrettet blive et punkt, så skolebestyrelsen kan følge udviklingen. På nuværende 
tidspunkt forventes der et underskud for regnskab 2018, hvilket ledelsen havde budgetteret med, idet man 
i 2018 har valgt at prioritere flere hænder en man egentlig havde ressourcer til. 
 
3. 18.45 – 18.55 Nyt fra elevrådet 

Referatet fra sidste møde i elevrådet blev læst op ellers havde eleverne ikke nogle nye informationer. 
 

4. 18.55 – 19.05 Nyt fra SFO 
SFO har fokus på trivsel i afdeling J. 
Der iværksættes et projekt omkring den gode overgang mellem 0. og 1. kl.  så eleverne ikke oplever 
det som et stort skifte. Dette bliver der sat fokus på i foråret. 
Skolebestyrelsen ønsker løbende at blive orienteret om indsatserne. Bestyrelsen foreslår, at forældre 
bliver inddraget i processen. Det er vigtigt at kigge fremad og gøre det bedre næste år. 
Der er et ønske fra forældrene om, at SFO kunne støtte op om lektielæsning. Alternativt at det foregår 
i den understøttende undervisning (USU) i skoletiden. 
 

5. 19.05 – 19.15 Nyt fra personalet 
Personalet har travlt med at planlægge fordybelsesuge, som er i uge 5. 
Der afholdes en fælles temadag på 0. – 1. årgang med fastelavn i marts. 
I uge 6 arbejder mange med sociale medier under temaet Uge sex.  
Fredag i uge 6 er den store skakturnering på skolen. 
 

6. 19.15 – 20.00 To høringssvar vedr. budget – se bilag 
Skolebestyrelsen vælger ikke at udarbejde høringssvar på budgetudfordringer og fordeling af de 9,9 
mio. kr.  
 

7. 20.00 – 20.15 Kaffe  
 

8. 20.15 – 21.15 Input til Revision af princip for samarbejdet mellem skole og Hjem  

Emnet skal på dagsordenen igen. To bestyrelsesmedlemmer deltager på kursus i emnet 
Fremtidens skole-hjem-samarbejde. 
Derudover har Vejle Lærerkreds inviteret til en temaaften om emnet. 
Vi nåede den første sol – hvad fungerer godt i samarbejdet mellem skole og hjem. Næste gang 
punktet er på dagsordenen, skal vi køre processen med udfordringer – ønsket fremtid. 
 

9. 21.15 – 21.30 Evt.  
Det er stadig en udfordring at få klasselærerne til at opdatere forældrerødder. Formanden sender i 
morgen opfordring til de indtastede forældrerødder ift. at reklamere for tilfredshedsundersøgelsen på 
klassernes facebookside og lignende. 

 

http://www.survey-xact.dk/report/shared/cf0409e6-f392-4dc7-aded-112f18ad3b5d

