Sammen skaber vi liv og læring

Dato: 21-11-2019
Deltagere:

Tid: 17:00-19:30

Sted: Egebæk-Hviding
Afbud:
Pia, Lasse, Johan, Anette, Birgitte, Kurt, May-Britt Andrea, Birgitte

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

Anna Lucia, Jens Jakob, Ida

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

Ledelsen på Egebæk-Hviding
skole har ordet

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Forberedelse

Referat
Dagsorden blev gennemgået
-

Der arbejdes i øjeblikket
med MIL, relationsarbejde,
APV, læringsmiljø,
samarbejdet med skolens
forældre

Opfølgning/ansvarlig
MHHP
Afdelingsledelsen på
Egebæk-Hviding
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-

-

-

3.

Eleverne har ordet

Nyt fra elevrådet?
Arrangeres der noget særligt
i december mdr.

-

-

-

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Ledelsen er optaget af
kommunikationen og
sprogets betydning for
dette og vores fælles
opgaver
Ledelsen fremhæver, at der
er rigtig mange fordele af at
være i et fællesskab på en
skole som Egebæk-Hviding
skole, hvor det er muligt at
kende alle elever og deres
forældre, at personalet kan
være samlet om ét bord og
hurtigt drøfte, hvad der nu
er behov for
Der er igangsat arbejde
omkring resultatet af
APV’en

På Vittenbergskolen
arrangeres der salg af
æbleskiver i december
måned. Overskuddet går til
inventar til elevernes
fællesområder
Der bliver arrangeret
turneringer og Just Dance
for eleverne på skolen i
udvalgte frikvarterer
Elevrådsformænd deltager i
det fælles kommunale
elevråd og er også forankret
i Danske elever

Eleverne
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-

4.

Sundhed i fokus:
Fysisk sundhed

Med udgangspunkt i
undervisningsmiljø, der
inviterer til:
- Formidling
- Projekt/samarbejde
- Fordybelse
Bevægelse
Ernæring
Indeklima

5.

Afdelingernes traditioner
- En orientering om de
fællesskabsskabende

Hvilket traditioner ønsker
bestyrelsen, forældre og
elever som minimum kan

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Esbjerg Kommunes fælles
elevråd vil gerne se
medlemmer fra EgebækHviding skole
- Gitte laver en aftale for
elevrådet på E-H, så de kan
få orientering fra en af de
andre skolers elevråd om
elevrådsarbejdet.
Som opstart på drøftelserne om
MHHP, MA, AK
sundhed har formanden valgt at
fokusere på undervisningsmiljø
- Skolerne er forpligtet på at
lave en
undervisningsmiljøvurdering
hver 3. år. Det sættes i værk
af ledelsen.
- Bestyrelsen vil gerne have
mere viden om
sundhedsplejerskers
arbejde i skolen med
henblik på besøg i fx januar
2020, bl.a. med henblik på
at blive opdateret på
sundhedsplejens
opmærksomhedspunkter i
vores skoledistrikt
- Skolebestyrelsen vil bruge
viden og data til en
fremtidig drøftelse af
principper for sundhed
- Fælles faste traditioner:
AK
Skolernes motionsdag
Trivselsdag første fredag i marts
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traditioner på hver
forvente er på tværs af alle
enkelt afdeling
vadehavsskolerne.

Årlige trivselsdage
Åben hus dage
Lucia optog, kirkebesøg
Juleklippedag
Sommerferieafslutning,
julafslutning
Fælles idrætsdage på tværs af
afdelingerne
Deltagelse i ”skoleskydning for
5. klasserne”
Skolefodbold for overbygningen
– intern turnering
Dimission for overbygning
Science-undervisningsforløb i
indskoling og mellemtrin
MOT forløb på
overbygningsskolerne
Derudover er der på alle
afdelinger en række lokale
aktiviteter

6.

Tilsyn med princip
- Skole-hjem
samarbejde

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

-

AULA
Forældremøder
Skole/hjem samtaler
Informations aften
for næste års 0
klasser

Bestyrelsen ønsker, at ledelsen
ved skoleårets begyndelse
sender en meddelelse ud til
forældre, hvor det fremgår,
hvilke traditioner og aktiviteter
skole og fritid har i løbet af året.
- Bestyrelsen vil arbejde med
princip for kommunikation
mellem skole og hjem efter
et længere forløb med
indførelse af AULA. Der er
tilsyneladende udfordringer

AK
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- Ønske om
informations aften,
om vadehavsskolen
for alle borgere.
- Se bilag princip for
kommunikation

7.

Skolevæsnets samråd

8.

Nyt fra forældre

Se bilag
- Oplæg til skolernes
MIL
- Dagsorden fra
skolerne væsnets
samråd
- Referat fra
skolevæsnetssamråd
Lokal afdeling af skole &
forældre

Fra forældrerådsmøde på
Ansgar

9.

O

Nyt fra
- Undervisning
- Fritid

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Drøftelse af sommerpasning
i SFO

-

-

i brugen af AULA især fra
mobiltlf.
Der forventes to klasser på
hver afdelings kommende
børnehaveklasser
Skolebestyrelsen ønsker
info-møder på de to
byskoler for alle borgere,
der kan have interesse i at
få viden om skolerne
MHHP

Forældre er inviteret til at medvirke
i en udviklingsproces – der er ingen
medlemmer fra Vadehavsskolens
bestyrelse, der ønsker at deltage i
den kommunale proces. Til gengæld
er de aktive i processen lokalt på
Vadehavsskolen
Formanden underrettede om den
lokale afdeling

Ønsket om et fælles forældreråd
imødekommes ikke af bestyrelsen. I
stedet opfordres der til, at forældre
på årgange laver aftaler om fælles
aktiviter
Grundet sommerferie renovering på
Vittenberg foregår sommerpasning i
SFO som sidste år på Ansgarskolens
SFO.

ANJ, TVJ, MA, HL, TB
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Der skal ansættes en lærer på
Vittenberg og én lærer går på
pension på Ansgar i det nye år.
En lærer fra Gredstedbro har efter
eget ønske bedt om en forflyttelse
til Vittenbergskolen.
10.

Punkter til kommende møder
Tilbagemelding om arbejdet
med arbejdsmiljø på
Vadehavsskolen
- Opfølgning på
sygefravær
- APV

11.

Evt.

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Møde den 26-11 med
politikere, bestyrelser for
skole og dagtilbud

-

Der er ingen medlemmer fra
skolebestyrelsen, der
ønsker at deltage i
arrangementet den 26-11
med dagtilbuds bestyrelser

-

Der er ønske fra bestyrelsen
om at tænke tysk ind som et
særligt valgfag. Der kan evt.
tænkes ind i samarbejde
med Katedralskolen og/eller
Ungdomsskolen.
Opfordringen gives videre til
afdelingernes ledere.
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*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

