Sammen skaber vi liv og læring

Dato: Tirsdag den 18-09-2018
Deltagere:

Tid: 17:00-19:00

Mette Hager H. Petermann
Vibeke Kamp Jensen
Pernille E. Walz
Carmen Dorethe Pilar Holmstrup
Pia Bennedsen Prahl
Anette Rosendahl Thyssen
Hanne Lassen
Birgitte Skov
Anita Kallesøe Jørgensen
Martin Andreasen
Torben Vesti Jørgensen

Sted: Egebæk-Hviding Skole
Afbud:
Dennis Kjær
Lasse Bo Varberg Ervolder
May-Britt Andrea Andersen (barsel)

Elevrådsrepræsentanter:
Malthe og Ida fra GR

Eksterne medlemmer:
Kurt Bjerrum
Ved mødets første del deltog også Stig Dahl Pedersen og Helle Kiesbye, den
pædagogiske ledelse på Egebæk-Hviding skole.

Dagsorden/referat
Punkt
1.

B/O*

Tema
Pædagogisk leder på
afdelingen har ordet

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Forberedelse

Referat
Stig og Helle fortalte om Egebæk-Hviding
skole som en del af Vadehavsskolen
Skolen er det nyeste byggeri i
Skoledistriktet
Skolen råder over en jagthytte
(Skyttehuset)
Der er asylbørnehave på skolen
Derefter blev bestyrelsen vist rundt på
skolen

Opfølgning/ansvarlig

Sammen skaber vi liv og læring
2.

O

Gennemgang af dagsorden

3.

O

Vikardækning på
Vadehavsskolen

MHHP
Som opfølgning på tidligere drøftelse
kigger vi i dag på omfanget af
vikardækningen på Vadehavsskolen.
Opmærksomhedspunkter
Brug af uddannede og ikkeuddannede vikarer og prioritering
af dette
Indhold i vikartimer
Understøttelse af ikke-uddannede
vikarer, opfølgning fra kolleger og
ledelse
Kommunikation fra de faste
lærere til forældre om evt. fravær
og kommunikation mellem de
faste lærere og vikarer

4.

SMART skolestart
Status og udvikling

Elevperspektivet
Eleverne vil altid helst have deres
kendte lærer
De ved, at der er forskel på
læreren og vikaren, og respekten
er størst for læreren
Vadehavsskolen har et projekt i gang,
som har til mål at styrke den fælles
indsats for børn i overgang fra dagtilbud
til skole i samarbejde mellem de ansatte i
børnehaverne og skolen/SFO

-

-

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Vi arbejder med at skabe tydelige
fælles rammer for vores arbejde
med SMART skolestart,
læringsforløb på tværs,
kommunikationen til forældrene
Vi reviderer vores folder
Vi arbejder med at skabe
information til forældre med film

Sammen skaber vi liv og læring
-

-

Vi arbejder med fælles aktiviteter
på tværs af børnehave og skole
(besøg og læringsforløb)
Medarbejdere fra børnehaven
indgår i førskoleperioden

Forældrekommentar
Hav opmærksomhed på, at der
bør være to skole-hjem samtaler
i børnehaveklasse
Nogle lærere giver til forældre
udtryk for, at de ikke har timer til
at deltage i arrangementer efter
kl. 17
Informationsmøde til forældre,
der kunne være interesserede i at
vælge folkeskolen aktivt til
5.

Opdatering fra besøg på
forældremøder

-

6.

Opdatering på
skoleudviklingsprojekt

-

Der bliver nu designet en proces,
som sikrer både seriøs
behandling af projektet og
involvering af aktørerne
Martin gav en status på den aktuelle
økonomiske situation. Der er en pæn
-

7.

Budgetopfølgning

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Mette har deltaget i en række
forældremøder, som hun har
oplevet meget positivt. Det har
givet god mening at kunne
formidle, at der er meget info at
hente på hjemmesiden
Vibeke oplever at
forældremøderne var godt
besøgte.
Forligsteksten er blevet
offentliggjort i dag. Det er
besluttet, at der i det kommende
år skal arbejdes med at beskrive
skoleudviklingsprojektet
yderligere, så alle aspekter af en
evt. ny struktur i Ribe-området

Sammen skaber vi liv og læring
fremgang i nedbringelse af underskuddet,
ligesom der er skabt overblik over
pengestrøm og forbrug.
Vadehavsskolens samlede forbrug ligger
på den forventede procentsats.
8.

9.

O

Revidering af princip
Samarbejde mellem
skole og
forældreråd
Eleverne har ordet

-

Punktet udsættes

-

Eleverne vil gerne have bud med
fra bestyrelsen, hvis de skal
drøfte noget på elevrådsmøder

Elevrepræsentanter

O
10.

Nyt fra
Undervisning
Fritid

11.

Punkter til næste møde

Mee-book

12.

Evt.

Næste møde er på Ansgarskolen den 24.
oktober fra kl. 17-19.30

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

ANJ, TVJ, MA, HL, TB

