Sammen skaber vi liv og læring

Dato: 22-11-2018
Deltagere:
Mette Hager H. Petermann
Lasse Bo Varberg Ervolder

Tid: 17:00-19:30

Sted: Vittenbergskolen

Vibeke Kamp Jensen
Pernille E. Walz
Pia Bennedsen Prahl
Anette Rosendahl Thyssen
Hanne Lassen
Birgitte Skov
Anita Kallesøe Jørgensen
Martin Andreasen
Torben Vesti Jørgensen
Afbud:
Carmen Dorethe Pilar Holmstrup
Dennis Kjær
Elevrådsrepræsentanter:
Ida og Malthe, GB
Eksterne medlemmer:
Kurt Bjerrum
May-Britt Andrea Andersen
Dagsorden/referat
Punkt
1.

B/O*
O

Tema
Gennemgang af dagsorden

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Forberedelse

Referat

Opfølgning/ansvarlig
MHHP

Sammen skaber vi liv og læring
Vittenbergskolens ledelse
Skolens ledere fortalte om skolens opbygning og
deres indsatsområder
- Fælles Værdier på Vittenbergskolen og på
tværs af Vadehavsskolen er
omdrejningspunktet for det vi står for og
det vi gør
- Fællesskabsskabende aktiviteter, science,
forældresamarbejde
- Fokus på fagligheden
- Involvering af medarbejdere
- Fælles børnesyn
- Elevtrivsel (TOPI) og bekymrende
elevfravær
- Center og specialklasser
- CFO og SFO udvikling af aktiviteter i
relation til værdisættet

2.

3.

4.

Princip
- Holddeling

O

Eleverne har ordet

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Der var en kort drøftelse af indhold og baggrund
for punktet.
Det har skolebestyrelsens interesse, at
holddelingens muligheder udnyttes mest muligt
til gavn for elevernes læring og trivsel.
Der formuleres på baggrund af drøftelsen et
princip for holddeling på Vadehavsskolen.
- Elever på Vadehavsskolen har stillet
forslag til Ungebyrådet om et projekt ved
åen i Ribe, som kan gøre området til et
rekreativt sted med sunde aktiviteter for
de lokale – både unge og familier.
Projektet vandt blandt 12 forslag, og der
er givet 200.000kr. til projektet.
- Kurt Bjerrum var blandt
beslutningstagerne og kunne fortælle, at

Anna Kirstine Villadsen, Árni
Weihe, Signe Fogtmann og
Helle Lykke
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5.

Effektiviseringer – ledelsens
udspil til 1% udmøntning

-

-

-

6.

O

Nyt fra
- Undervisning
- Fritid

-

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

de unge i byrådet var gode til at arbejde
med og præsentere deres ideoplæg
Vadehavsskolen skal finde
effektiviseringer for 1,5 mio.kr.
Ledelsens forslag til effektiviseringer blev
præsenteret for bestyrelsen
Skolebestyrelsen er interesserede i at
udfordre politikernes forventninger til
effektiviseringer på skoleområdet.
Der blev stillet forslag om at stifte
forening til støtte af skolens større
investeringer, som fx legepladser – dog er
der almindelig utilfredshed med, at det
tegner til at blive nødvendigt for en
skolebestyrelse at oprette støtteforening
for at kunne lave skole med en
nogenlunde serviceniveau.
Skolebestyrelsesformanden tager initiativ
kontakt til andre formænd for konstruktiv
dialog
AJ
Fejring af Gredstedbro skoles 75 års
fødselsdag
Uge 48 er der infomøder for kommende
skolebørn på hele Vadehavsskolen
Årshjul og folder er revideret for
samarbejdet mellem skole og dagtilbud
Arbejdet med at beskrive oplægget til
skoleudviklingsprojektet med
overbygning og grundskoler på en ny
måde.
Stillingen som pæd. Leder for
undervisningsdelen på Ansgar slås op
TVJ

ANJ, TVJ, MA, HL, TB
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Vi ser frem til at vores samarbejde om
overgange fra dagtilbud til skole bærer
frugt – og vi fortsætter med at fordybe os
i det fælles projekt
Både Klub og SFO har godt gang i den –
både på aktivitetsside for børn og i den
pædagogiske udvikling. Klub Ribe Midt er
et klubtilbud for alle børn i Ribe.

7.

Punkter til næste møde
- Princip for
samarbejde ml.
skole og forældre

8.

Evt.

-

-

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

AT ønsker sammen med øvrige nye
forældrevalgte, at gøre en forskel og
deltage i udvikling af skolen. Det vil de
gerne evt. udmønte sig i fx
udvalgsarbejde, som dannes til at nå
aftalte udviklingsmål.
Dagsorden kan med held indeholde
uddybende forklaringer, så medlemmer
bedre kan forberede punkterne

