Sammen skaber vi liv og læring

Dato: 05-02-2019
Deltagere:

Tid: 17:00-19:30

Mette Hager H. Petermann
Lasse Bo Varberg Ervolder
Dennis Kjær
Pernille E. Walz
Pia Bennedsen Prahl
Anette Rosendahl Thyssen
Hanne Lassen
Birgitte Skov
Anita Kallesøe Jørgensen
Martin Andreasen
Torben Vesti Jørgensen

Afbud:
Vibeke Jensen
Carmen Holmstrup

Sted: Gredstedbro skole
har 2 kommentar til referatet. Under mobilpolitik, ser din
sætning ud til at slutte inden den er færdig..
Og under overbygning- deltager, kan du så ikke skrive elever
på også.

Elevrådsrepræsentanter:
Eksterne medlemmer:
Kurt Bjerrum
May-Britt Andrea Andersen
Dagsorden/referat
Punkt
1.

B/O*
O

Tema
Oplæg v/ pædagogiske
ledere på Gredstedbro skole

Forberedelse

Referat
O.P. og Michael præsenterede Gredstedbro skole.
De har fordelt ledelsesopgaverne mellem sig på
den måde, at Michael er leder for SFO og
indskolingen, mens O.P. varetager ledelsen af fase
2 og 3 samt undervisning og lærere.
Det der optager dem for tiden:
- Fritidstilbud på skolen kunne ønskes
udvidet, da det lokale, private klubtilbud i
Gredstedbro rummer mange børn og kun
har én voksen i spidsen. Der opleves

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Opfølgning/ansvarlig
OP + Michael
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-

-

-

2.

O

Gennemgang af dagsorden

3.

O

Eleverne har ordet

4.

Mobilpolitik

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

mange opgaver med at følge op på børns
konflikter henne i skolen. I stedet
opfordres bestyrelsen til at se på andre
muligheder for et fritidstilbud i
Gredstedbro, evt. udvidet SFO. Der var
efterfølgende en generel drøftelse af
fritidstilbud for børn i Vadehavsskolens
distrikt.
Opdatering og bearbejdelse af antimobbestrategi
Kommunikation – der arbejdes med bedre
løsninger fx ved at bruge intra, møder og
telefoniske dialog til rette tid
Arbejde med sproget (overvejelser om
indsats, som kan involvere nærmiljøet,
forældre og skolens samlede gruppe af
elever og medarbejdere)
Vikardækning har hele tiden ledelsens
bevågenhed, da der ofte er store
udfordringer med at rekruttere uddannet
personale til midlertidige ansættelser.

Gennemgået

MHHP
Elevrepræsentanter

Se vedhæftet;
aktuel mobilpolitik

Den nuværende mobil-politik blev revurderet
sammen med iagttagelse fra forældre, hvor det
opleves, at mobilpolitikken på nogle skoler ikke
håndhæves. Det mangler opbevarings-aggregater,
beslutning om fx brug af lommeregner i stedet for
mobilens lommeregner og slutteligt, at der følges
op ledelsesmæssigt på de enkelte afdelinger.

MHHP

Sammen skaber vi liv og læring
Skolebestyrelsen bakker op om de principper, der
allerede eksisterer og ønsker tilføjet, at elever kan
få inddraget deres digitale genstande, hvis de
bruger dem til andet, end det aftalte formål.
Derefter kan de opbevares på skolens kontor
udover skoletid – og afhentes efter aftale mellem
skole og hjem.
I skolens ordensregler tilføjes: ”Digitale genstande
kan inddrages af leder udover skoletiden, hvis
eleverne overtræder ordensreglerne”.

5.

Status på indskrevne elever
- Antal klasser

6.

Høringssvar
- Evaluering af
SMART skolestart

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Ledelsen følger op på, at alle ledere på
Vadehavsskolens afdelinger varetager opfølgning
af skolebestyrelsens principper for brug af mobile
enheder.
Der evalueres på dette om et halv år, hvor
skolebestye
Vittenberg 29
Ansgar 35 + 6 i modtageklasse
Gredstedbro 34
Egebæk-Hviding 30

Se bilag

-

Emnet kommunikation blev drøftet.
Der var kommentarer til de møder, skolen
indkalder til fx i forbindelse med SSP og
øvrige arrangementer, der skal sikre trivsel
og kalder på forældrenes engagement –
skolebestyrelsen vil gerne sætte fokus på
det og sende et tydeligt signal til
forældrene om nødvendigheden af deres
engagement og deltagelse.

MA

MHHP
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7.

Endeligt
budgetfremlæggelse

Martin fremlagde driftsbudgettet inkl. MIL-midler–
bestyrelsen godkendte budgettet.

MA

Anita orienterede om den igangværende proces,
som inddrager medarbejdere, ledere, elever og
skolebestyrelsesmedlemmer fra den samlede
Vadehavsskole.
Processen skal munde ud i en mere dybdegående
beskrivelse af det skoleprojekt, som både udvikling
af overbygning og grundskoler for fremtiden i
Vadehavsskolens distrikt.
Jf. den nye aftaletekst gennemgik Martin to bud på
nye ringetidssæt med henblik på at kvalificere
beslutninger vedr. brug af den understøttende
undervisning.
Skolebestyrelsen indstiller til, at ledelsen arbejder
videre på en struktur, der konverterer
understøttende undervisning til to-lærer på alle
øvrige årgange udover de lovpligtige i indskolingen.

AK

8.

O

Orientering om
overbygningsprojektet

9.

O

Nyt fra
- Undervisning
- Fritid

10.

Punkter til næste møde
- Princip for
kommunikation
mellem skole og
hjem

11.

Evt.

Der er kommet høringsbrev vedr. tonede linjer.
Høringsbrevet sendes rundt, - kommentarer gives
skriftligt til bestyrelsesformanden.
Der er udarbejdet ansøgning for specialklasserne
på Vittenberg om at konvertere understøttende
undervisning til to voksne i lighed med ordningen,
som den har været i indeværende skoleår.
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ANJ, TVJ, MA, HL, TB
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Skolebestyrelsen godkender ansøgningen og
formanden udfylder skema på vegne af
bestyrelsen.

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

