Sammen skaber vi liv og læring

Dato: 14-01-2020
Deltagere:

Tid: 17:00-19:00

Sted: Ansgarskolen
Afbud:
Lasse, Anette, Hanne
May-Britt Andrea

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
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

Eleverne har ordet

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Forberedelse

Referat

Opfølgning/ansvarlig
MHHP

Anna:
Der har i dag været EKF-møde,
hvor der bl.a. har være Børn- og
unge politikken på dagsorden.

Elever

Sammen skaber vi liv og læring
Erik:
Der planlægges trivselsdag
Der er iværksat ”ungekort” til 7.10. kl. elever i Esbjerg
kommunes skoler som et
resultat af vinderprojekt fra
ungebyrådet. Det giver rabat på
adgang til kulturinstitutioner og
butikker i Esbjerg Kommune.
3.

O

Kvalitetsrapport

4.

O

Økonomi

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Denne sendte Anita rundt i
bestyrelsen lige efter nytår.

Skolebestyrelsen skal indgive
udtalelse til kvalitetsrapporten.
Skolebestyrelsen drøftede en
række områder, herunder faglige
resultater, trivsel, læsning,
særlige indsatser og aktiviteter i
Esbjerg Kommune, inklusion og
skolernes muligheder for at løfte
alle elever.
MA gennemgik regnskabet for
2019.
Vadehavsskolen kan afslutte
2019 med et overskud på godt 1
mio. kr. En del af dette overskud
er på forhånd øremærket til at
færdiggøre legeplads på
Vittenberg samt lokaleændringer
på E-H.
De midler der var budgetteret
med til vedligehold og inventar
samt sidste års overskud er
blevet brugt, så der nu er lavet
legepladser, læringsmiljøer og

AK

MA

Sammen skaber vi liv og læring
vedligehold inde og ude på
afdelingerne.
Bestyrelsen er glade for det
flotte resultat og synes, at det
økonomiske råderum er
velanvendt.
Budgettet for 2020 blev
gennemgået af MA.
Vadehavsskolen har en samlet
rammetildeling på
109.919.900kr. Heraf er ca.
10.000.000kr. driftsmidler –
resten er til løn og personale.
Budgettet for 2020 er godkendt
af bestyrelsen.
Evt. ønsker til anvendelse af de
midler der ikke er øremærket på
forhånd samt evt. fremtidig
overskud skal drøftes på et
kommende bestyrelsesmøde.
Det blev besluttet, at
ringetidssættet for kommende
skoleår anvendes på samme
måde som indeværende år.
For kommende års planlægning
ønsker skolebestyrelsen igen at
søge om konvertering af UUV til
to-lærer ordninger i 4.-9. årgang.
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Sammen skaber vi liv og læring
Det blev aftalt, at
skolebestyrelsen skal
præsenteres for en evaluering af
ordningen i indeværende
skoleår, og ligeledes skal
skolebestyrelsen drøfte
anvendelse af to-lærer
ordningen for kommende
skoleår ved et kommende møde.

5.

Opfølgning på Fritidstilbud på
Vadehavsskolen
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TVJ fremlagde de pædagogiske
indsatser på Vadehavsskolens
fritidstilbud.
Vittenberg: SFO arbejder med
børnefællesskaber, ensomhed,
antimobning. CFO lykkes godt
med at inkludere
specialklasseelever i CFO og har
retænkt måden at arbejde med
projekter.
Gredstedbro: SFO arbejder med
indsatser for nye miljøer for
børnene, hvor der både er fokus
på fysiske miljøer men også for
MIL-indsatser. Herunder er der
fokus på legens betydning.
Dagtilbud kommer ugentligt og
bruger SFO-lokaler til aktiviteter
forud for førskole.
Egebæk-Hviding: SFO har
arbejdet med at styrke
sammenhæng mellem SFO og
Klub. Årshjulet for aktiviteter er

TVJ

Sammen skaber vi liv og læring
under udbygning, ligesom der
tænkes i nye miljøer for børn.
Herunder tænkes der i at skabe
sammenhæng for MIL-indsatser
mellem skole og SFO.
Ansgar: SFO har organiseret sig
årgangsinddelt. Det der nu
kommer fokus på, er at få kigget
på børn i vanskeligheder, som i
højere grad kan løftes med
indsatser i SFO. Målet er at få
”set” alle børn i SFO’en. Der er
stort fokus på at øge samarbejde
mellem skole og SFO-personale
og målrettet gå børnesyn og
indsatser efter i sømmene.
Samarbejde mellem Klub og SFO
fungerer, så børn i 3. klasse får
en glidende overgang til Klub fra
SFO, når de er klar til det.
6.

O

Nyt fra forældre

7.

O

Nyt fra
- Undervisning
- Fritid

Forældre
-

Ny lovgivning om
ulovligt elevfravær
Nyt om MIL
Skolebestyrelsesvalg
Indskrivning
Legepladser
SMART skolestart

-

-
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Opgaven med at
håndtere procedurerne
ved elevfravær er
udvidet. Målet med den
nye lov er at få fat i de
børn, der har for meget
ulovligt fravær.
Medarbejdere starter
kompetenceudvikling i
MIL-regi

ANJ, TVJ, MA, HL, TB
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-

-

-

8.

O

Punkter til kommende møder
Tilbagemelding om arbejdet
med arbejdsmiljø på
Vadehavsskolen
- APV
Princip for arbejdets fordeling
blandt det undervisende
personale
Princip for ansættelser

9.

Evt.
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Der skal være
skolebestyrelsesvalg –
ved næste møde skal vi
beslutte datoer til
valgmøder
Indskrivning og SMART
skolestart kører
planmæssigt
Legepladser er næsten
færdig-etablerede på GB,
E-H og VI

