Sammen skaber vi liv og læring

Dato: Tirsdag den 11. juni 2019
Deltagere:

Tid: 17:00-19:00

Sted: Ansgarskolen

Husk at tilmelde jer til afsluttende
fællesspisning efter mødet

Mette Hager H. Petermann
Lasse Bo Varberg Ervolder
Dennis Kjær
Vibeke Kamp Jensen
Pernille E. Walz
Carmen Dorethe Pilar Holmstrup
Pia Bennedsen Prahl
Hanne Lassen
Birgitte Skov
Anita Kallesøe Jørgensen
Martin Andreasen

Afbud:
Lasse Bo Varberg Ervolder
Anette Rosendahl Thyssen
May-Britt Andrea Andersen
Torben Vesti Jørgensen

Elevrådsrepræsentanter:
Malte, Anna,

Eksterne medlemmer:
Kurt Bjerrum

Dagsorden/referat
Punkt
1.
2.

3.

B/O*
O

Tema
Gennemgang af dagsorden

O

Referat

Opfølgning/ansvarlig
MHHP

Årsberetning

Bestyrelsen gennemgik udkast til
årsberetning. Den bliver sendt ud
efter tilretning før infomøderne i
næste uge.

MHHP

Eleverne har ordet
- Status på åprojektet (Anna)

Elevrådsrepræsentanterne
fremlagde det lokale projekt for Åprojektet, som de har fået tildelt

Elevrepræsentanter

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Forberedelse

Sammen skaber vi liv og læring
budget til. Der er udarbejdet et
projekt med forskellige spots, hvor
der skal opsættes belysning, bænk,
shelters og skraldespande.
Det første spadestik tages i
september 2019 til første del af
projektet. Resten af projektets
installationer opføres i etaper.
4.

Drøftelse af
legepladsprojekt på
Vittenbergskolen –
åben/aflåst område?

Legepladsprojektet er sat i gang.
På Vittenbergskolen er der flere
områder med legeplads. I ét
område af skolen er der indhegning,
og legepladsen er aflåst, da børn fra
specialcenteret har adgang til
denne. Skolebestyrelsen besluttede,
at dette specifikke område på
Vittenbergskolen fortsat skal være
aflåst også efter skolens åbningstid.

MHHP, MA

Martin redegjorde for den
igangværende legeplads-proces. To
firmaer har besøgt Gredstedbro,
Vittenberg og Egebæk-Hviding. Efter
sommerferien vil skolerne modtage
bud fra de to firmaer på løsninger til
legepladserne, som udvalgene skal
forholde sig til for beslutninger om
de kommende legepladser.
5.

O

-

Mødekalender
Datoer for øvrige
aktiviteter i
skolebestyrelsen

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Bilag følger

Formanden har udarbejdet en
aktivitetsoversigt for bestyrelsens
aktiviteter.

MHHP

Sammen skaber vi liv og læring
Første bestyrelsesmøde flyttes til
den 12. august.
Det fælles møde med ekstern
oplægsholder skal ligge i slut
oktober eller starten af november.
Anita kontakter oplægsholder.
Bestyrelsesmedlemmerne modtager
datoer for forældremøder, som de
efterfølgende kan melde sig til at
deltage i. Dette meldes ind til
augustmødet.
6.

O

Nyt fra
- Undervisning
”Vadehavsskolen
version 2.0” med
grundskoler og
overbygningsskoler
-

Personale

-

AULA

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

ANJ, TVJ, MA, HL, TB
Tanker om
forældreinddragelse,
motiverende
læringsmiljøer, og
inviterende

Anita fortalte om det igangværende
proces

Ansættelse af leder i
Hviding, pædagoger på
Ansgar og i Gredstedbro

Ansættelsesproceduren er gået i
gang

Det nyeste information
omkring AULA

Anita har i dag fået svar på, at der
kommer en skrivelse ud til alle
forældre i den nærmeste fremtid
vedr.:
Nuværende data i intra og info om
AULA med login, app mm.

Sammen skaber vi liv og læring

-

Fritid

-

SB-medlemmer

7.

Punkter til næste møde

8.

Evt.

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Skaterne i Ribe har fået tildelt
økonomi til en rampe, som opføres
på Ansgarskolen. Derudover er der
igangsat en proces med udvikling af
en større skaterplads – i samarbejde
med Ribe Fritidscenter

Drøftelse af henvendelse fra
forældre

