REFERAT_____________________________________________
Emne: Referat af skolebestyrelsesmøde på Englystskolen
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet kl.

20.08.19

personalerummet

18.30

21.30

Deltagere

Casper Grue Jørgensen, Louise Overgaard Secher, Dorte Pannicke Christiansen, Trine Rafaelsen, Jesper
Strøager, Maja Meldgaard Grønberg, Lisbeth Thomsen, Annette Mortensen, Chris Kjær Levinsen, Dorthe
Terp
Fraværende

Vibeke Whitt, elevrådet, Vibeke Lønne (sup. Medarbejder) , to elevrådsrepræsentanter

Dato

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

20-08-2019

Dorthe Terp

76 62 05 01

17.01.01-P35-18-18

1. 18.30 – 18.35 Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat blev godkendt.
2. 18.35 – 18.45 Kommentarer til udsendte meddelelser
Drøftelse hvor vidt det er en skolebestyrelsesopgave at bakke op om ”ny – byg løsning” i Gauerslund. Vi
valgte som bestyrelse ikke at forholde os til projektet.
Forældremødernes placering er en udfordring, da personalet internt ikke kan se hinandens møder i
kalenderen. Der er derfor dobbeltbooket årgange på de samme tidspunkter, så det ikke er muligt for
forældre med søskende at deltage i begge møder. Ledelsen har ophængt en fysisk kalender, hvor vi
forsøger at få et overblik over møderne, så det kommer til at gå op.
Skolebestyrelsen skal være mere opmærksomme på, når der er henvendelser til bestyrelsen. Der skal være
en klar procedure for, hvem der svarer, og at alle i bestyrelsen får de skrevne beskeder.
3. 18.45 – 18.55 Præsentation af elevrådet
Der har været valg til elevrådet i sidste uge, men ingen elevrådsrepræsentanter var mødt op. Det er to
elever fra 5. årgang, der er blevet valgt til bestyrelsen. Skolebestyrelsen skal frem ad rettet være
opmærksom på opbygningen af dagsordenen, så eleverne kan gå fra mødet, når det ikke giver mening for
dem at deltage.
Politikerne har et stort fokus på at gøre elevrådene aktive og deltagende i det kommunale.

Vi skal være opmærksomme på måden, der afholdes valg til elevrådet. Det er skolebestyrelsens opfattelse,
at det foregår meget forskelligt i de enkelte klasser.
Hvis vi skal have gjort eleverne mere aktive, kunne det være en idé, at der som indledning til punkterne er
en kort beskrivelse af punktet – en sagsfremstilling, så alle kender målet med punktet.
I år har det været svært at få eleverne gjort interesserede i deltagelse i skolebestyrelsesmøderne. Vi skal
give anledning til at eleverne får fortalt en anden historie om det at være med i skolebestyrelsen.
4. 18.55 – 19.05 Nyt fra SFO
SFO er i en opstartsfase. Der er fokus på at skabe et fællesskab mellem F og G. Dette vil blive nogle fælles
aktiviteter, som eleverne i F og G kan tilmelde sig.
Der arbejdes på revidering af mål- og indholdsbeskrivelser, så de er i overensstemmelse med virkeligheden.
Der udarbejdes et dynamisk årshjul med aktiviteter.
Der er arbejdes med fokus på pædagogernes arbejdsglæde.
Børnemøder opstartes snarest, så børnenes stemme i SFO i højere grad er tænkt med.
Der arbejdes i øjeblikket med en opstramning af mødekulturen, så møderne bliver mere indholdsrige og
effektive.
Vi er i gang med ansættelse af 2 pædagoger – den ene tidsbegrænset i 10 måneder, samt to pædagog
medhjælpere.
Der er spørgsmål fra bestyrelsen i forhold til evaluering af den kortere skoledag. Det er vigtigt, at der er
tydelighed omkring hvor og hvornår madpakke nr. 3 spises. Forældrene savner tydelige rutiner.
Bestyrelsen har hørt negative tomer omkring SFO. Dette går både på struktur og indhold, samt personalets
indstilling. Vi har branding af SFO på vores årshjul, og det kommer på dagsordenen på mødet i oktober
(7/10)
5. 19.05 – 19.15 Nyt fra personalet
Vi har travlt – vi er i en opstart. Vi deltager i et projekt omkring arbejdstid. TRIO – gruppen bliver
arbejdsgruppe for projektet. 10. oktober bliver projektet præsenteret for personalegruppen. Der kommer
fokus på, hvad personalets arbejdstid bruges på. Er der noget, der skal ændres på og evt. gøres på en anden
måde.

6. 19.15 – 19.30 Erhvervspraktik ved JW
Der er fra regeringen kommet nye regler omkring erhvervspraktik. Eleverne har ret til erhvervspraktik i 8.
og 9. klasse.
Praktikken indgår i handleplanen, hvis elever ikke vurderes uddannelsesparate.
På Englystskolen har vi altid eleverne i brobygning på erhvervs uddannelserne på 8. årgang og praktik på 9.
årgang.

I 2016 besluttede vi, at de elever, der ikke er i brobygning, skal i erhvervspraktik. Dette er foregået i samme
uge, og på denne måde er der elever, som ikke har haft mulighed for praktik.
Eleverne skal i princippet selv finde deres praktikpladser, og dette kan være en udfordring.
Det vi i år har valgt er at sende eleverne i praktik i uge 48 og ikke i uge 38, hvor der er brobygning. Der vil
være almindelig undervisning for de elever, der ikke er i erhvervspraktik.
Skolebestyrelsen vælger at ændre den tidligere beslutning på at brobygning og erhvervspraktik ligger i
samme uge, så det frem ad rettet ligger forskudt. Begrundelsen er, at de elever, som i 9. klasse stadig har
behov for brobygning, også har behov for praktik.
Eleverne kan også i 9. kl. komme i brobygning, hvis du er uafklaret på hvilken retning, eleven vil vælge efter
9. kl.
Vejle Lærerkreds inviterer til to møder, hvor skolebestyrelsen er inviteret. ”Læringsglemsel” ved Lene
Tanggaard d. 8. oktober i Bygningen, og 16. april 2020 med temaet ”Den taktfaste Skole” ved Jeppe Søe.
Maja er tilmeldt begge arrangementer – giv besked til Trine.
7. 19.30 – 19.45 Nyt om byggeri
Ombygning af det kreative starter 2. september og vil stå færdigt efter vinterferien. Undervisningen i
Håndværk & Design foregår i denne periode på Fristedet. Billedkunst foregår i klasselokalerne.
Budgettet på det kreative område er beskåret kraftigt, og løber næsten rundt med inddragelse af FAB lab
midler.
Der er en budgetoverskridelse på 1,5 mill. på facadeløsningen, som ligger i Kommunale Ejendomme.
Ændring af facaden starter ligeledes 2. september – dog skubbes facadebelægningen på personalerummet
og kontorerne, da vi på sigt søger om midler til udbygning af disse områder.
Skolebestyrelsen skal være strategiske på, at Englystskolens facade og udbygning af personaleområde og
kontorerne kommer med i kommende anlægsbudget.
8. 19.45 – 20.00 Kaffe
Louise havde bagt.
9. 20.00 – 20.15 Godkendelse af princip for skoledagens organisering/JS
Gennemgang af ændringerne i forhold til tidligere princip. Princippet blev godkendt.
Der var drøftelse omkring lektier og skolens forventninger til lektier på de forskellige årgange. Punktet
ønskes på dagsordenen senere.
10. 20.15 – 20.30 Status på den nye hjemmeside www.Englystskolen.aula.dk
Punktet tages på igen næste gang, hvor vi ønsker skolebestyrelsens input til indhold på hjemmesiden.
Forslag til at ”Principper” ligger under ”skolen” og ikke under ”skolebestyrelsen”
11. 20.30 – 20.45 Fordeling af bestyrelsesmedlemmer på årgangene, samt drøftelse af medlemmernes
rolle på forældremøderne
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7 ab Maja

7. cd Louise
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Center Louise/Maja

Louise sender en samlet besked til alle skolebestyrelsesmedlemmer med datoer for forældremøderne.
Oplæg til bestyrelsens punkt på forældremøderne. Oplægget er langt og teksttungt. Det fungerer godt som
et talepapir, så punkterne huskes. Maja tilretter oplægget, så noget rykkes ned som noter og teksten bliver
mindre.
12. 20.45 - 21.20 Brainstorm på indhold til årshjul 2019 – 2020 Udkast kommer på mødet.
Formanden fremlagde et udkast til årshjul. Temaer blev placeret. Se bilag.
Kunne vi få sparring fra nogen uden for skolen f.eks. Skole og Forældre i forhold til drøftelse af forskellige
punkter?
13. 21.10 – 21.20 Tilbagemelding vedr. 2. årig valgperiode
Kommentarer til periodelængden for skolebestyrelsen. Drøftelse af fordele og ulemper ved 2 – og 4 årige
perioder. Kan det være en motivationsfaktor, at man kun binder sig for 2 år? Der ligger dog en træning i at
være i skolebestyrelsen, hvor 4 år giver mere mening. En fordel kunne være forskudte valg, hvor halvdelen
har erfaringen og halvdelen er nye medlemmer.
Vi går ind for en decentral løsning, og formanden vil svare forvaltningen.
14. 21.20 – 21.30 Evt.
Vi sender brev hjem til forældre fra Skole og Forældre om 7 gode råd til at støtte sit barn i skolen. Der er en
reklame for Skole og Forældre, men vi vurderer, at budskabet er godt.
Vi har to hold ansættelsessamtaler i næste uge. Maja deltager i samtalerne i forhold til barselsvikar, og
Louise deltager i samtalerne i forhold til pædagog i Pusterummet.
Vi har en udfordring i forhold til budgettet for vikarlægning. Vi strammer op omkring hvem, der deltager i
møder vedr. elever.
Budgetmæssigt har vi en negativ regulering på 185.000kr. på SFO og vi har 10 færre elever en indberettet,
hvilket ligeledes betyder en negativ regulering på 375.000kr. Der er i forvejen indregnet 3 lærestillinger i
dette år, så personalet er presset.
Aftaler om brød til bestyrelsesmøder i skoleåret 2019/2020:
20-Aug: Louise
9-Sep: Maja
7-Oct: Casper
14-Nov
10-Dec

13-Jan
18-Feb
19-Mar
4-May
15-Jun
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