REFERAT_____________________________________________
Emne: Referat fra skolebestyrelsesmøde på Englystskolen
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet kl.

13.06.19

personalerummet

18.30

21.30

Deltagere

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

Fraværende

Casper, Annette, Dorte P, Anne – Mette, Vibeke Lønne, Emma, Stine

Dato

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

13-06-2019

Dorthe Terp

76 62 05 01

17.01.01-P35-18-18

1.

18.30 – 18.35 Godkendelse af dagsorden og referat
Referatet blev godkendt dog med ændringen i udvalget for mobilpolitik. Annette er ikke med i
udvalget, men Lisbeth og Chris er med i udvalget. Udvalget består nu af Louise, Jesper, Chris og
Lisbeth.
Dagsorden blev godkendt, dog skal vi beslutte dato for første tema møde i skolebestyrelsen.

2.

18.35 – 18.45 Kommentarer til udsendte meddelelser
Uddybning af trainee – lærere. Louise undersøger muligheden for deltagelse i ansættelsesudvalget

3.

18.45 – 18.55 Nyt fra elevrådet
Intet nyt – der var afslutning næste gang.
Der skal vælges et nyt elevråd, og det er en god idé, at dette bliver før ferien.

4.

18.55 – 19.05 Nyt fra SFO
SFO samler børnene i uge 27. Der er i øjeblikket tilmeldt 87 børn.
I uge 31 er de nye børn i ”J” og de øvrige børn er på Fristedet.
I uge 32 er de nye 0. elever i ”J”, 1. årgang er på Fristedet og de øvrige årgange er i ”F”. Der er
middelalderuge.
Vi har en medarbejder, som har fået delvis orlov frem til efterårsferien om eftermiddagen pga. pasning
af eget barn. Ligeledes har en medarbejder søgt et års orlov, og der skal derfor ansættes to vikarer. Vi
har en proces omkring børnesyn i gang i 0. – 1. årgang. Dette er en proces med både lærere og
pædagoger.

Arbejdet færdiggøres inden ferien, og efter sommerferien skal vi arbejde i en større detaljegrad i
forhold til, hvad det betyder for børnene. Det har været en rigtig god proces, og personalet anbefaler,
at det bredes ud på hele skolen.
Vi er udfordrede på fordelingen af pædagoger i afdelingerne F og G. Der er for mange i G og for få i F.
Vi har haft en refleksionsproces, hvor konklusionen er, at der sammentænkes aktiviteter med
deltagelse af både F - børn og G – børn. Aktiviteterne trækkes væk fra G, så det stadig er muligt at ”føle
sig stor” i klubben.
Der var spørgsmål til Tabulex, som opleves meget ustabilt. Det er vigtigt, at der skrives besked på intra
til forældrene, når dette sker og der ikke kan sendes børn. Skærmene udskiftes snarest.
5.

19.05 – 19.15 Nyt fra personalet
Vi er i en hektisk tid. Mange har prøver, der skal flyttes rundt i lokalerne, og håndværk & design pakkes
ned pga. byggeri.
Trine og Lisbeth er genvalgt til skolebestyrelsen. Suppleanterne er Natasja Rønnow og Anne Marie
Khouri.

6.

19.15 – 19.35 Byggeri
Der har været licitation på facader og Håndværk & Design i dag. Dette var langt dyrere end beregnet.
Flere af områderne var dobbelt så dyre som afsat. Forvaltningen vender tilbage på mandag om de kan
finde pengene.
Vi starter byggeriet omkring Håndværk & Design i starten af august, under forudsætning af, at der
skrives kontrakt. Der er leveringstid på tegl m.m. og varerne er endnu ikke bestilt. Varerne kan først
komme til efterårsferien, hvor der kan være fordyrende vinterforanstaltninger.
Den medarbejder, som har stået for vores projekt i Kommunale Ejendomme har opsagt sin stilling. Vi
ved endnu ikke, hvem den næste bliver.
Al billedkunst vil foregå i lokalerne indtil de nye lokaler er klar. Håndværk & Design vil foregå på
Fristedet. Eleverne vil vises den rette vej og måden at gøre det på første gang. Derefter forventer vi, at
eleverne selv kan komme frem og tilbage. Dette vil foregå i frikvarteret.

7.

19.35 – 19.45 Økonomi
Fast løn holder budgettet. Der er dog en lille overskridelse, som kan skyldes periodeforskydning.
SFO har brugt deres vikarbudget og på skoleområdet er der 300.000kr. tilbage. Når vi kommer til
sommerferien, vil vores vikarbudget være helt væk. Hvis vi fremskriver vores forbrug, vil vi
overforbruge med ca. 600.000kr.
Vi har stigende sygefravær, som koster vikarer.
Vi har handleplaner udarbejdet i MED, som gerne skal udløse lavere sygefravær.

8.

19.45 – 20.15 Princip for vikardækning samt vikarforbrug
Vikarforbrug: Der er både tale om langtidsfravær og korttids/drypvist fravær. Orlov i en måned, og
byggeudvalg. Alle medarbejdere har ret til 6. ferieuge, og der har været noget efteruddannelse.
Ledelsen ved, hvad fraværet skyldes, og det er vigtigt, at vi i stedet kigger mere på principperne for
vikardækning.
Vi har som skole et stort fokus på sygefravær, som gerne skal kunne ses på vikarforbruget på sigt.
Vi skal have fokus på kvaliteten af vikararbejdet.
Kommunikation til forældre, når der er længere tids vikarbehov, er væsentlig.
Elevrådet fortæller, at der som regel er planlagt undervisningsmateriale, ved kursus og sygdom. Dette
er en oplevelse på 9. årgang.

Vi skal have et fælles fokus med kvaliteten som omdrejningspunkt.
Der efterspørges til undersøgelse i klasserne i forhold til kvaliteten på vikarerne. Ledelsens klare
forventning er, at vikarerne tager opgaven på sig og at der er kvalitet i undervisningen. Ledelsen
opfordres til ledelse tæt på, når der er nye vikarer på skolen.
Forældrene opfordres til at tage kontakt til ledelsen, hvis man undrer sig over vikarsituationen og
kvaliteten.
Vi skal optimere kommunikationen til forældrene, når der er længere tids fravær.
Princippet fortsætter i uændret udgave
9. 20.15 – 20.45 Pause med spisning – skolen er vært
10. 20.45 – 21.15 Den gode kommunikation og samarbejdet mellem skole og hjem – fortsættelse fra
tidligere møde efter VÆKST – modellen.
11. 21.15 – 21.25 Udkast til skolebestyrelsens beretning
21.25 – 21.30 Evt.
- Formand, næstformand og skoleleder har været til dialogmøde med B&U, hvor de har fået et
inspirationskatalog fra Danske Skoleelever: Lyst til Læring – lægges til inspiration på personalerummet.
- fodgængerfelt: det er blevet besluttet at kommende 7.årgang er skolepatrulje – der skal være ca. 20
- ny organisering af teams – vi går tilbage til afd.møder - årgangsmøderne fortsætter uændret
- afgangsprøverne er gået godt især de mundtlige
- ny hjemmeside er under udarbejdelse i Aula. Man kan følge med på www.Englystskolen.aula.dk

Mødefrekvens i kommende skoleår vil fortsat være 10 møder lagt på rullende dage mandag – onsdag.
Augustmødet er et temamøde fredag d. 16. august kl. 15 – 21.

Konklusioner



Handling

Hvad

Hvem

Hvornår

1.

