Sammen skaber vi liv og læring

Dato: Mandag den 6. maj 2019
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Birgitte Skov
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Torben Vesti Jørgensen
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Afbud:
Carmen Dorethe Pilar Holmstrup
Pia Bennedsen Prahl
Kurt Bjerrum
Pernille E. Walz
Lasse Bo Varberg Ervolder
Malthe, Emil

Elevrådsrepræsentanter:
Anna
Eksterne medlemmer:
May-Britt Andrea Andersen
Dagsorden/referat
Punkt
1.
2.

B/O*
O

Tema
Gennemgang af dagsorden

Forberedelse

Referat

Opfølgning/ansvarlig
MHHP

O

Nyt fra
- ledelsen
- undervisning
- fritid

- AULA
Læs om AULA via dette
link https://aulainfo.dk/

AULA
Superbrugere og ledere har fået
introduktion til systemet. Skolens
administration er i gang med at
klargøre til overgangen. Den
nødvendige Data overføres til de
rette platforme. Forældre vil blive
orienteret om den nye platform
inden sommerferien.

ANJ og MA

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Sammen skaber vi liv og læring
Ansættelsesudvalg til MILkoordinator sammensættes af LKTmedarbejdere, Hanne Lassen (TR),
Mette Petermann (SB) og evt.
endnu et bestyrelsesmedlem tirsdag
den 14. maj 2019.
Førskoleopstart på afdelingerne er
kommet godt fra start.
Næste ting i årshjulet er pæd.
lederes besøg i børnehaverne på
deres forældremøder.
Opdatering på Klubstruktur
Der pågår et arbejde i tre
arbejdsgrupper, der skal beskrive
indhold i klubberne og
specialklubbernes arbejde med
henblik på at skabe

Ansættelse af lærere på vores
afdelinger
128 ansøgere til 11 stillinger
AN – 4
VI – 4
GR - 3
Regeringen har vedtaget aftale om
ændringer i reformen for
folkeskoleloven, som bl.a. betyder
nedgang i timetal for eleverne i
indskolingen – derudover søges der
*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Sammen skaber vi liv og læring
om nedsat timetal for elever fra 4.
til 9. årgang ifølge §16B

3.

O/D

Eleverne har ordet

Anna:
Det fælles elevråd har været på
studietur til København, bl.a. med
besøg på Christiansborg, Christiania
og et andet fælles elevråd på
Frederiksberg.

Elevrepræsentanter

8.kl. på Ansgar har temauge –
Forandring fryder.
Der er afholdt møde om å-projektet.
Det er blevet besluttet hvor ting skal
placeres – Anna præsenterer
nærmere på kommende møde.
4.

O

Opfølgning på elevfravær
- afdelinger og årgange

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Elevfravær for Vadehavsskolen
ligger på landsgennemsnittet og
kommunalt i overensstemmelse
med skolens socio-økonomiske
indeks.
Der dannes hver måned en rapport
over bekymrende elevfravær til hver
afdeling. Ledere og lærere følger en
fastlagt procedure for opfølgning
overfor fravær, herunder
bekymrende elevfravær med fokus
på følgende elementer;

ANJ
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Skolens dialog med eleven
og hjemmet om evt.
fraværsårsager
Handleplan og opfølgning
Inddragelse af LKT, UU, SSP,
psykolog, familierådgiver i
samarbejdet – TVÆRS-møde
Ved stærk bekymring, skal
skolen lave en underretning

Den systematiske opfølgning på
elevfravær har medvirket til et fald i
Vadehavsskolens elevfravær
gennem de seneste 2-3 år.
5.

O

Budgetopfølgning

6.

O

Samarbejde mellem
skolebestyrelse og forældre
- evaluering

Se bilag

Status på budget viser, at vi følger
det estimerede forbrugs udvikling
og endda ligger lige under med
udgangen af april måned 2019.
Det har været vanskeligt for
bestyrelsen af holde kontakt med
forældrerådene – det bliver
fremadrettet sekretærernes opgave
at bede lærerne om navne på de
nyvalgt forældreråd.
Forældreråd i klasser på
afdelingerne har ikke entydigt lyst til
at stå som repræsentant for de
andre forældre
Drøftelse af fremtidige indsatser for
bestyrelsens dialog med forældre på
afdelingerne.

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

MA
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Der blev besluttet, at der nu laves et
årligt arrangement for forældreråd,
et årligt café-møde på afdelingerne
samt deltagelse af
bestyrelsesmedlemmer på
forældremøder ved overgange i 0.
klasse, 4. og 7. klasse.
Derudover laver bestyrelsen
nyhedsbrev ca. hver tredje måned.

Ledelsen undersøger mulig
oplægsholder for Vadehavsskolens
forældre til november måned 2019.
7.

Punkter til næste møde
- årsberetning
- mødekalender
- status på å-projektet
(Anna)

Næste møde er den 11. juni 2019 –
husk afslutning for bestyrelsen efter
mødet

8.

Evt.

Formanden orienterede om
forældrehenvendelse fra en
forældregruppe på Ansgarskolen
vedr. klassedannelse på kommende
2. årgang. Bestyrelsen drøftede
dette.

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering
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