Sammen skaber vi liv og læring

Dato: 29-10-2019
Deltagere:

Tid: 17:00-19:00

Sted: Ansgarskolen
Afbud:
May-Britt Andrea, Pia, Carmen, Anette, Lasse

Mette Hager H. Petermann
Lasse Bo Varberg Ervolder
Dorthe Andersen
Vibeke Kamp Jensen
Johan Beck
Carmen Dorethe Pilar Holmstrup
Pia Bennedsen Prahl
Anette Rosendahl Thyssen
Hanne Lassen
Birgitte Skov
Anita Kallesøe Jørgensen
Martin Andreasen
Torben Vesti Jørgensen

Elevrådsrepræsentanter:
GB, AN, VI
Eksterne medlemmer:
Kurt Bjerrum
May-Britt Andrea Andersen

Dagsorden/referat
Punkt
1.
2.

B/O*
O

Tema
Gennemgang af dagsorden

O

Budget i balance
- Opfølgning- hvad har
det af betydning for
Vadehavsskolen

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Forberedelse

Referat
Dagsorden blev gennemgået

Opfølgning/ansvarlig
MHHP

Følgende er
opmærksomhedspunkter for
Vadehavsskolen i forbindelse med
Budget i balance
- Lejrskoler bevares

MA

Sammen skaber vi liv og læring
-

-

-

-

-

Tale-høre centeret
Danmarksgade lukker 1/82021
Færre udgifter med kørsel
af elever til spec. Uv.
Reduktion i
administrationen
svarende til 1,5 stilling på
tværs af skoledistrikter
(0,2 stilling) vi kender
endnu ikke
udmøntningen.
Reduktion i
administrationen i
Fællesforvaltningen (6
stillinger)
Der skæres ikke i
lærerstillinger og
vikarbudget
Overbygningsskolen fik
ikke midler til oprettelse

Fritidsområdet
- SFO budget reduceres ikke
- Klubstrukturen skal
ændres, rammebesparelse
på 1,4 mio.
- Reduktion af pædagogiske
ledere på tværs af
skoledistrikter (2,25
stillinger i alt) – vi kender
endnu ikke udmøntning
Samlet bygningsdrift
*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Sammen skaber vi liv og læring
-

3.

Skoleudviklingsprojekt
- Opfølgning

Forligspartierne ønsker at
samle den
bygningsrelaterede drift i
én fælles organisation,
som beskrevet i
høringsmaterialet i sidste
måned. Dette behandles
endeligt på byrådsmødet
den 4. november og
forventes gennemført som
planlagt.
Det betyder, at
Vadehavsskolens økonomi
til bygningsdrift reduceres
med ca. en tredjedel.

Projektet med overbygningsskole
og fire grundskoler er nu politisk
skrinlagt og skal ikke følges op.

AK

Vi havde en plan for at gribe
processen an, som skal erstattes af
en anden plan.

4.

Eleverne har ordet

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Ved næste skolebestyrelsesmøde
drøftes mulige udviklingstiltag –
Anita undersøger indstilling til
valgfag/linjer ved afdelingernes
ledere/medarbejdere.
Erik:
På Vittenberg har der været
terminsprøver for 9. klasserne og
derfor har der ikke været afholdt
elevrådsmøde.

Elever

Sammen skaber vi liv og læring
Elevrådet arbejder på bedre
involvering af mellemtrinnets
elever, og derudover er de i gang
med at arrangere turneringer.
Anna Lucia:
På Ansgar har der været få møder
pga. lærerens barsel.
Eleverne vil gerne arbejde med
indretning af fællesarealer til
overbygningens elever – søger evt.
inspiration på Vittenberg.
Drøftelse af elevernes brug af
mobile devices i undervisningen:
Det er elevernes opfattelse, at det
ikke er mobiltelefoner, der udgør
det store problem. Derimod er
brug af computerne kilde til et
problem med brug af skærme.
Ved valgfag skal vi huske at give
besked til elever ved aflysninger.
Fælles elevrådet mødtes i går med
børn- og familie udvalget og talte
bl.a. om elevers deltagelse i
elevråd.
5.
6.

Nyt fra forældre
Økonomiopfølgning

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

- Intet nyt
Martin gennemgik budgettet
- Alle aftalte områder for
ekstra forbedringer og

Forældre
MA

Sammen skaber vi liv og læring
investeringer er næsten
gennemførte:
 Legepladser
 Inventar til klasser
 Telefoner til
medarbejdere
 Administrative
pc’er til
medarbejdere
Opmærksomhedspunkter:
- MIL-midler investeret i løn
vil også være en udgift i
kommende budget-år
- Asylskolens elevtal er
svingende
- Vittenbergskolens
legeplads
(Derfor overfører vi penge til
næste budget-år)
MIL-indsatser er noget der fylder
meget i medarbejdernes
bevidsthed. Det kræver både
viden og udvikling af nye
kompetencer.
7.

Årshjul

Se bilag: udkast til årshjul

Mette fremlagde årshjulet for
skolebestyrelsens fokusområder

MHHP

8.

Trafikpolitik
- Bestyrelsens årlige
gennemgang

Se bilag: udkast til
trafikpolitik

Skolebestyrelsen gennemgik
trafikpolitikken

MA

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Sammen skaber vi liv og læring
Kommentarer:
- Skolebestyrelsen ønsker
præcisering af lokal
ramme for befordring af
elever
- Der skal ændres i side 11,
lokale forhold for
Vittenbergskolen – der er
etableret Kys og kør zone,
der er farlige situationer
ved cykelskuret – og
begge dele skal præciseres
i lokale forhold.
9.

O

Nyt fra
- Undervisning
- Fritid

10.

Punkter til næste møde 21-112019

11.

Evt.

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

MIL-indsatser
- Børn med behov for særlig
støtte for individuelle
løsninger i fællesskaber i
almenområdet – det er
opgaven, som vi arbejder
med at udvikle på
- Ansættelser skal medvirke
til at løfte MIL-indsatser
Digital dannelse
- Besøg af Imran Rashid den
13. november – opslag
lægges på FB
- Drøftelse af evt.
linjer/valgfagsordninger i
overbygningen
Der er planer om en kunstskulptur på Vittenbergskolen i

ANJ, TVJ, MA, HL, TB

Sammen skaber vi liv og læring
forbindelse med et kunstprojekt
mellem skolen og Kulturskolen
- Skolebestyrelsen frabeder
sig synlige reklamer på
baggrund af private
donationer.

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

