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1.

18.30 – 18.35 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

18.35 – 18.45 Kommentarer til udsendte meddelelser
I januar 2019 udgav CEPOS en ny opgørelse over de danske skolers undervisningseffekt for
skoleåret 2017/2018. I denne opgørelse kom Englystskolen på en delt 43. plads, hvilket svarer
til en 1. plads i vejle Kommune. Der var stor ros fra Skolebestyrelsen i forhold til de flotte
resultater på undersøgelsen. Skolens ledelse har givet morgenbrød til personalet for at fejre det
gode resultat.
Byggeri: Skolen har dags dato overtaget det sidste byggeri ifm. Science. Der kan nu flyttes ind i
lokalerne. Det udvendige bliver færdigt 18/3.
Vi har fået byggetilladelse til ombygning af håndværk og design. Det er klart til at blive sendt i
udbud. Det bliver fagentreprise, som Vejle Kommune selv står for, da det er et forholdsvist lille
projekt.
Facaden ud mod parkeringspladsen bliver renoveret i løbet af 2019. Skolen kommer til at
fremstå med murstenslook. Den øvrige facade renoveres de efterfølgende år.
Skolens ledelse er ved at udarbejde et overblik over lokalesituationen – både
personalefaciliteter og administration m.m. Dette udarbejdes, så vi har et kvalificeret grundlag
at ansøge om udvidelse af disse områder.
Det er blevet bemærket, at der er begyndende grafitti. Det er vigtigt at få tingene taget i
opløbet. Der gives besked til pedellerne, for at få fjernet dette hurtigst muligt.

3.

18.45 – 18.55 Nyt fra elevrådet
Ingen elever deltog i mødet.

4.

18.55 – 19.05 Nyt fra SFO
Vi får besøg af et bachelorhold med fokus på skole-fritid. Dette skal kobles med dagtilbud. De
vil deltage i den gode overgang, hvor børnehavebørnene er på Fristedet fra 4. april.

En af skolens pædagogmedhjælpere vil deltage på Fristedet, så hun bliver en tryg og
genkendelig voksen for de nye skolestartere.
3 dage om ugen kan 3. klasserne fra uge 10 komme på besøg i Klubben. Der vil også være en
døgnbrænder, hvor børnene inkl. 3. klasse SFO-børn er her fra fredag til lørdag. Det er en
eftermiddag, aften og nat fyldt med aktiviteter og samvær.
Der vil også være besøgsdage for 1. klasserne i F, hvor de skal starte efter sommerferien.
5.

19.05 – 19.15 Nyt fra personalet
Der er snart trivselsdag, hvor eleverne er sammen med venskabsklasser. Dette er i støbeskeen
Vi har indført morgenmøder for lærerpersonalet en morgen hver 2. uge fra kl. 7.00 – 7.45.
Dette bliver afprøvet 8 gange inden sommer, hvor efter det evalueres.

6.

19.15 – 19.25 Kort om budget
Vi arbejder i øjeblikket på at skabe overblik over budgettet. Regnskabsresultatet for 2018
forventes at være en nulløsning.
Der kommer et regeringsindgreb på kortere skoledag for indskoling. Dette kan betyde færre
lærerstillinger. Understøttende undervisning begrænses, og dermed er der behov for færre
pædagoger i skolen – dog skal SFO have åbent tidligere.
Vi har underskud på vores inklusionskonto.
Der er regeringsindgreb i forhold til valgfag, som har konsekvenser for timefordelingsplanen,
og dermed også budgettet.
Vi forsøger at skabe overblikket, så vi ved, om vi skal afskedige eller ansætte personale.
I forhold til næste skoleårs planlægning har vi pga. regeringsindgreb mange uklarheder og
variable. Vi skal i ledelsen nå at træffe en masse beslutninger, og tiden er knap. Vi har brug for
at drøfte forslagene med både bestyrelse og personale, og det er meget udfordrende at finde
tiden til det. Morgenmøderne med personalet vil bl.a. indeholde nogle af disse punkter.
Næste bestyrelsesmøde planlægges til at behandle de forskellige valg ift. næste års
skoleplanlægning. Der forventes her mere klarhed over de konsekvenser regeringsindgrebet
har.

7.

19.25 – 20.10 Forældretilfredshedsundersøgelsen. Drøftelse – hvad kalder undersøgelsen
på af indsatser?
Stor tak til de forældre, som tog sig tid til at besvare forældretilfredshedsundersøgelsen. Den
samlede besvarelsesprocent var 76%.
Englystskolens gennemsnit for besvarelse ligger på 3,8. Generelt må siges, at vi har en god
forældretilfredshedsundersøgelse.
Punktet ”trafik” ligger lavt i tilfredshed. Den ligger dog på et sted - til venstre - som betyder lav
betydning for den generelle tilfredshed med skolen.
Analysen vurderer forældrenes generelle tilfredshed med punktet – set i forhold til den
generelle tilfredshed med skolen.
Når punktet ”mobning” ligger på linjen, betyder det, at tilfredsheden stemmer overens med den
generelle tilfredshed.
Kommentarerne går meget på trafik, mange vikarer, for mange elever i klasserne, renovering af
de små klasser. Skoledagens længde kommenteres. Det er dog ikke disse ting, som selve
undersøgelsen giver udslag på.

SFO kommenteres og klubben roses, dog var der en markant forskel mellem de to enheder, som
skal kigges på. Kontakten mellem barn og voksen er nævnt, og nogle savner mere fokus på det
enkelte barn. Vi skal tydeliggøre, at der er en kontaktpædagog for de enkelte klasser, så
forældrene ved, hvem de kan gå til, hvis de vil have oplysninger om det enkelte barn.
Pædagogerne vil arbejde med tiltag ud fra de pågældende data.
Toiletfaciliteterne er negativt nævnt, og skolebestyrelsen vurderer, at mange svar er givet på et
ikke oplyst grundlag, idet alle toiletter er renoveret inden for de sidste 3 år.
Der er forslag om i højere grad at informere om forbedringer. Der er ligeledes forslag om at
holde åbent hus, så forældre og borgere kan komme og se de indvendige forhold, når byggeriet
er færdigt.
Generelt skal vi alle arbejde for gode toiletvaner, rydde op så helhedsindtrykket bliver mindre
slidt.
Kan vi arbejde med nudging, så det gøres interessant at passe på tingene? Dette kunne være
klistermærker med fluer i toiletterne, eleverne ansvarlige for eget toilet og lignende.
De enkelte årgangsteam vil samarbejde om at udarbejde tiltag ud fra data fra
forældretilfredshedsundersøgelsen. Handleplanerne skal være udarbejdet inden maj.
Punktet skal på dagsordenen igen i april, hvor udkast til handleplaner præsenteres. Der skal
følges op på handleplaner i skolebestyrelsen i november 2019.

8.

20.10 – 20.20 Kaffe

9.

20.20 – 20.40 Udeområder – præsentation af proces og evt. forslag
Præsentation af udkast fra KOMPAN, som Vejle Kommune har indkøbsaftale med.
Forslag til finansiering – det foreslåede projekt vil koste 1 mio. kr. fordelt over 5 år.
Processen vil være at udpege enkelte personaler, som skal drøfte forslaget og udpege de rigtige
aktiviteter. Ligeledes skal elevrådet involveres på samme måde. Fra bestyrelsen deltager Dorte
P, Maja og Casper i drøftelsen. Forslaget blev positivt modtaget.
Finansieringsforslaget blev foreløbig godkendt.

10. 20.40 – 21.00 Orientering fra kurset om forældresamarbejde samt ideer fra kurset –
drøftelse
Information om projekt ”Lær med familien”, hvor det ikke er traditionel lektielæsning.
Projektet blev præsenteret af Bøgeskovskolen i Bjerringbro. Det er ikke noget nyt, men en
anden form for inddragelse af forældrene. Ligeledes var der forslag til et andet indhold til skole
- hjem samtalerne.
Det væsentligste i alle temaerne var, hvordan vi i højere grad involverer familierne i læringen.
Mange ting opleves allerede, men vi kunne have en tydeligere og udbredt struktur for
samarbejdet. Det bliver på denne måde et fælles anliggende (lærere, elever og forældre) at lære,
og det medfører en større ansvarlighed. Projektet i Bjerringbro udløste større motivation og
lærelyst fra børnenes side, da der var noget at være sammen om derhjemme.
Det er en god appetitvækker, som vi arbejder videre med på et senere tidspunkt. Måske kan vi
arbejde med et pilotprojekt.

11. 21.00 – 21.25 Orientering om den nye valgfagsordning
Fremlæggelse af udkast til timefordelingsplanen, som det ser ud indtil nu.
En af de store ændringer som konsekvens af regeringsindgrebet er obligatoriske valgfag på 7. 8. årgang med afsluttende afgangsprøve. Eleverne skal vælge et af flg. fag: håndværk & design,
billedkunst, musik eller madkundskab.
En idrætstime flyttes fra mellemtrin til udskoling. Hvis vi vil fastholde svømning, vil det
betyde, at vi skal konvertere understøttende undervisning til svømning.
Pga. de obligatoriske valgfag, er det ikke længere muligt med linjefagene, som vi kender dem i
dag.
Skoleledelsens oplæg er, at vi ikke laver kortere skoledag på mellemtrin og i udskoling, som
det ser ud lige nu, men økonomien kan komme til at bestemme noget andet.
Fremlæggelse af udkast til valgfag.
6. årgang får nu obligatorisk musik, billedkunst og madkundskab. Valgfagene bliver derfor
anderledes end nuværende.
5. årgang får nu obligatorisk musik i 2 lektioner, 2 lektioner i madkundskab, idræt i 2 lektioner
og billedkunst i 2 lektioner. I stedet kommer der ikke til at være svømning for 5. årgang.
Der skal tages stilling til om der i stedet skal være svømning i 3. klasse.
Skolebestyrelsen er enige i, at skoledagen ikke skal afkortes på mellemtrin og i udskoling, da
det derved vil fjerne valgfag, hvor eleverne får medbestemmelse og mulighederne for
anderledes undervisning. En kortere skoledag vil i stedet betyde mulighed for to-lærer-ordning
og øget mulighed for holddeling.
Punktet tages på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, hvor vi ved mere og har større
overblik over økonomien.

12. 21.25 – 21.30 Evt. herunder punkter til næste gang.

Trafiksikkerhed. Skolestien mellem Englystskolen og Lilholtgård ligger nr. 85 på politikernes
prioriteringsliste over projekter vedr. sikker trafikforhold.
Trafikundersøgelsen omkring skolen fremgår ikke på kommunens hjemmeside omkring ønsker
og projekter om trafiksikkerhed fremadrettet.
Der er et samarbejde mellem landbetjenten, kommunen og skolen omkring et fodgængerfelt på
Skolebakken. Skolen skal efterfølgende stille skolepatruljer til rådighed.
Vi arbejder på skolen med flere ideer til tiltag på parkeringspladsen for at få forældrene til at
bruge de afmærkede parkeringsbåse i stedet for det øverste af parkeringspladsen hvilket skaber
kaos.
Jesper giver skolebestyrelsen en tilbagemelding via mail på status fra Camilla fra Vejle
Kommune og landbetjenten ift. Muligheden for at få bevilget et fodgængerfelt. Skolen er klar
til at sætte gang i oplæring af elever til skolepatrulje, såfremt der bevilges et fodgængerfelt på
Skolebakken. Såfremt der ikke kommer fremdrift i disse planer, skal skolebestyrelsen overveje
om et skriv til Vejle Kommune ikke er næste skridt i processen.
Hovedfokus i skolebestyrelsen i forhold til trafik er trafikken i den umiddelbare nærhed af
skolen.

Forslag om forskudte ringetider blev vendt i forhold til afhjælpning af trafiksituationen om
morgenen. Dette vil give udfordringer i forhold til faglokaler og i forhold til at personalet kan
varetage opgaver på forskellige klassetrin.

Konklusioner



Skolebestyrelsesmødet den 18. marts forlænges, da vi skal drøfte både budget
og skoledagens organisering m.m. Det er store punkter, som kræver tid.
Mødet starter kl. 17.00

