Sammen skaber vi liv og læring

Dato: 24-10-2018
Deltagere:
Mette Hager H. Petermann
Lasse Bo Varberg Ervolder
Dennis Kjær
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

Tid: 17:00-19:30

Sted: Ansgarskolen
Afbud:
Anna Lucia Ibsen
Pernille Walz
Annette Thyssen

Elevrådsrepræsentanter:
Emil og Malthe
Eksterne medlemmer:
Kurt Bjerrum
May-Britt Andrea Andersen (barsel)
Dagsorden/referat
Punkt
1.
2.

B/O*
O

Tema
Gennemgang af dagsorden

O

Ledelse på Ansgar

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Forberedelse

Referat

Opfølgning/ansvarlig
MHHP

Helle og Lars præsenterede sig selv og deres
aktuelle arbejdsmæssige fokus, herunder;

Helle og Lars

Sammen skaber vi liv og læring
-

3.

Budgetopfølgning

Samarbejde mellem de professionelle
og ud af huset
- Proces med fokus på social kapital
- Sygefravær
- Pædagogiske og faglige
indsatsområder – Science, Leg på
streg, lokalområdets fælles indsats på
tværs af dagtilbud og skole, æstetik,
skolen åbner sig for borgerne og det
omkringliggende samfund
Martin fremlagde status på skolens forbrug i
forhold til det budgetterede forbrug, som
samlet set balancerer med 72 %.
De tidligere års underskud har været
opmærksomhedspunktet. Målet har været at
sætte en stopper for den negative
økonomiske udvikling og sørge for, at
skolerne økonomi kunne hænge sammen
inden for rammen og samtidig at nedbringe
gæld.
Pga. de seneste års dårlige økonomi har
skolerne på Vadehavsskolen ikke turdet bruge
penge på de nødvendige investeringer som
legepladser, medarbejder-pc’er m.m. som
står for at skulle udskiftes. Det er nødvendigt
at afsætte midler til de investeringer i
indeværende skoleår for ikke at skubbe en
endnu større økonomisk udgift foran os.
Det blev besluttet, at der indkøbes pc’er til
medarbejdere, samt at der etableres de

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

MA

Sammen skaber vi liv og læring
påkrævede fliseområder på Ansgar ved
cykelparkering både til personale og elever.
Der dannes lokale ”legeplads-udvalg” på
skolerne samt et legepladsudvalg i et
underudvalg i skolebestyrelsen.
(Lasse, Carmen, Mette)
Skolen udarbejder legepladsbudget til
godkendelse i skolebestyrelsen.
4.

Mee-book

5.

Princip
- Samarbejde mellem
skole og forældre
- Vikardækning

Det pointeres, at det er begrænset hvad
forældre kan se når de logger på, fordi
lærerne først er ved at øve sig i at bruge den
nye platform.
Skolebestyrelsen foreslår at forældrene
orienteres om hvad man kan finde når man
som forælder logger på.
Endvidere gøres opmærksom på at det er
ganske vanskeligt som forælder at følge den
rundsendte instruktion til at oprette et login.
Ad, Vikardækning – bestyrelsen gennemgik
udkast til princip. Det tilpasses på baggrund af
indkomne kommentarer.

AKJ

MHHP

Ad, Samarbejde mellem skolebestyrelse og
forældre – bestyrelsen drøftede de
nuværende dokument og kom med input til
evaluering af princippet.
6.
7.

O
O

Eleverne har ordet
Nyt fra
- Undervisning
- Fritid
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Elevrepræsentanter
ANJ, TVJ, MA, HL, TB

8.

9.

Sammen skaber vi liv og læring
Punkter til næste møde
- Princip for
samarbejde mellem
skolebestyrelse og
forældre
- Princip for
holddeling
Evt.
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-

Drøftelser med folkebiblioteket om et
udvidet samarbejde

