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Dagsorden/referat
Punkt
1.
2.

B/O*
O

Tema
Gennemgang af dagsorden

O

Eleverne har ordet

Forberedelse

Referat

Opfølgning/ansvarlig
MHHP

Malte:
I Gredstedbro arbejder vi i
overbygningen på at få indrettet
rum til gruppearbejde

Elevrepræsentanter

Helene:
*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Sammen skaber vi liv og læring

3.

O

Undervisningseffekten
(CEPOS)

Anna Kirstine Villadsen,
Pædagogisk leder for
undervisningen på
Vittenberg, kommer og
fortæller om deres
fokuspunkter og arbejde
med at forbedre
undervisningseffekten.

Vi har lige haft den årlige
trivselsdag, som elevrådet var
medarrangør på. Dagen forløb rigtig
godt.
Cepos undersøgelse af
undervisningseffekten viser igen i
år, at Vadehavsskolen placeres
dårligst i Esbjerg kommune.
Vi arbejder på skolen med analysere
resultaterne og på den baggrund
skabe grundlag for den nødvendige
fremgang
Pæd. Leder for undervisningen på
Vittenbergskolen gennemgik de
indsatser, som der arbejdes med på
hele Vadehavsskolen og lokalt på
Vittenberg.
Fremadrettede indsatser retter sig
mod:
- ressourcepersoner
- involvering af elever
- involvering af hele personalet
- arbejde på tværs af afdelinger
- data og videndeling
DK giver udtryk for sin frustration
vedr. vikardækning, som har været
stigende, og som han anser for at
være medvirkende faktor til skolens
placering. Det er hans klare indtryk,
at der mangler ressourcer i vores
skoler til at løfte opgaverne og løfte

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

AKV, AK

Sammen skaber vi liv og læring
elevernes præstationer. Vi bør
følgelig kigge på vikardækningen.

4.

5.

O/B

O/B

Fremlæggelse af forslag til
legepladser

Skoleårets planlægning
- Pausestruktur
- Konvertering af
UUV

LE: Vi skal arbejde meget mere med
branding og fortælle om, hvordan vi
arbejder.
MA har fået grundig vejledning fra
indkøbsafdelingen i Esbjerg
Kommune til arbejdet med
processen. På den baggrund har han
udarbejdet en procesplan, som blev
gennemgået.
Præmisser til beslutning i
skolebestyrelsens legepladsudvalg
er vægtning af kvalitet, pris og
æstetik.

LE fortæller, at der efter sigende
skulle ligge en bearbejdet
helhedsplan bl.a. i Gredstedbro.
Lignende forhold burde gøre sig
gældende for øvrige skolers
kommende legeplads-udvikling
Regeringens lovforslag til ændringer
er endnu ikke vedtaget. Præmissen
er, at der skal planlægges med
scenarier, der både kan betyde
ændringer og en fastholdelse af
nuværende forhold.
Der skal primært være
opmærksomhed på, at afkortning af
skoledagens længde har indflydelse

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

MA

MA
-
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på, hvor mange gange der er behov
for hjemkørsel med busser.
Skolebestyrelsen er indstillet på, at
der skal planlægges som i
indeværende år, hvis lovforslaget
ikke vedtages i Folketinget.
Hvis lovforslaget bliver vedtaget,
skal skolebestyrelsen endeligt tage
stilling til valg af mulig model for
reducering i elevernes timetal ved
et kommende møde.
Det er i bestyrelsens interesse, at
skolen kan planlægge og arbejde
med så fleksibel rammer som
muligt, hvilket kan betyde, at der
skal arbejdes for tre hjemkørsler for
bus-børn.
6.

O/B

Linjer og valgfag
- Fakta (lovgivning)
- Mulig organisering

Se vedhæftet bilag: aftale
tekst

7.

B

Fotograf

Beslutning om hvilken
skolefotograf der benyttes
på Vadehavsskolen

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

AK redegjorde for den aktuelle
sammenhæng. Der er i øjeblikket
pause i arbejdet med linje, indtil vi
har mere viden om beslutninger
vedr. ændringer i skoleloven fra
regeringens side.
Dog vil en linje i overbygningen
kunne medvirke positivt til branding
af skolens ældste klasser.
Skolebestyrelsen besluttede, at den
nuværende fotograf til skolefoto
fortsat benyttes.

AK

AK, MHHP
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8.

O

Normering

9.

O

Nyt fra
- Undervisning
- Fritid

10.

Punkter til næste møde

11.

Evt.

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Der ligger i normeringen, at skolen
har en lidt større lønsumsramme
end sidste år. Vi skal dog også løfte
nye opgaver i forbindelse med
modtageklasser og
inklusionsarbejdet, så det er
vanskeligt at vurdere, hvordan det
vil se ud. Men det tegner til, at vi
skal ansætte medarbejdere på den
samlede Vadehavsskole.
AK
Der er igangsat udviklingsarbejde i
samarbejde mellem Gredstedbro og
Egebæk-Hviding skoler og
folkebiblioteket med henblik på
udvidet samarbejde om udlån og
vejledning. Ledere og lokale
bibliotekarer er involveret i
arbejdet.
Principper for timernes placering
Vikardækning/sygefravær på
skolerne

AK, MA

ANJ, TVJ, MA, HL, TB

