Referat for skolebestyrelsesmøde
Dato

21. november 2018

Klokkeslæt

17.30 - 20.00

Sted

Personalerummet Elkjær, Gammelbyvej 41, Grønbjerg, 7323 Give

Mødeleder

Carsten Nieleboch
Mødedeltager

Forældrerepræsentanter

Daniel Vibjerg (DAV) -Formand
Carsten Nieleboch (CAN) -Næstformand
Susan Rathleff Hauge (SGH)
Michael Gavnholt Ahrendt (MGA)
Thomas Knudsen (THK)
Tina Arico (TIA)
Jørgen Arndal Nielsen (JAN)
Elevrepræsentanter
Sif Rafn van Gilst 9.a – afbud
Ida Rafn van Gilst 9.b – afbud
Medarbejderrepræsentanter Anne Reuther (AR)
Erik Friis Møller (EFM) - afbud
Ledelsesrepræsentanter
Preben Skov Christensen (PSC)
Helle Sønderby (HS)

Art: G=godkendelse A=arbejde O=orientering B=Beslutning D=Drøftelse

Side 1 af 5
Journal nr.: 17.01.01-P35-5-18

Punkter på dagsorden
Kl.
17.15
17.30

Pkt

Art
1.

G

Emne

Bilag

Spisning
Godkendelse af dagsorden

Ansv
arlig
CAN

Godkendt
Godkendt
 Engagerede elever
 Børns Vilkår var engageret
 Der blev bl.a. vist forskellige
videoklip
 Vigtigt at fastholde den årlige
temadag for elevrådet
 Hos de yngste elever var det lige på
grænsen til, at niveauet var for højt
 En super god dag
 Alle deltog (de ældste) i snakken
 Der blev gjort en del ud af
begreberne at drille og at mobbe
 Der skal være en opmærksomhed
på, at der er stor forskel på de
yngste og de ældste i forhold til,
hvad de kan kapere
 Der blev fortalt kort om
skolebestyrelsens arbejde samt en
opfordring til at melde sig i
skolebestyrelsen
 En rigtig god aften
 Grundet en lavere bruttoliste til de
kommende børnehaveklasser vil
der komme færre elever til at gå på
Firkløverskolen end i nuværende
skoleår
 Skolebestyrelsen fortsætter med at
deltage

2.
17.35

G
3. O/D

Godkendelse af referat fra 24.10.18
Temadag for elevråd
Fredag d. 9.11 afvikledes den årlige teamdag for elevråd.
På dagen deltog 4 af skolebestyrelsens forældrevalgte
medlemmer.
Tilbageblik på arrangementet m. evt. tilbagemelding til
planlægningsgruppen.

1
2

CAN
DAV

17.50

4. O/D

Møde m. forældre til kommende børnehaveklasse
Torsdag d. 15.11 afvikledes det årlige møde m. forældre til
kommende børnehaveklasse.
På mødet deltog Susan fra skolebestyrelsen – hun kom
med et lille oplæg.
Tilbageblik på arrangementet bl.a. i forhold til
skolebestyrelsens deltagelse.

2

SGH/
HS
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18.05

5.

O

Ny specialafdeling på Elkjær
Status på planlægningen

PSC







18.15

18.45

6.

7.

D/B

D

Høring røgpolitik
På mødet i Børne- og Familieudvalget d. 1. november 2018
blev det besluttet, at sende et forslag i høring i skolebestyrelserne vedr. Røgfri skoledag.
Forslaget betyder, at der kan indføres en rygepolitik, der
beskriver, at elever ikke må ryge i skoletiden, og/eller at der
kan indføres en rygepolitik, der beskriver, at ansatte ikke må
ryge i skoletiden. Rygepolitikken kan træde i kraft pr. 1.
august 2019.
Høringsparterne i sagen er skolebestyrelserne på Vejle
Kommunes folkeskoler.
Såfremt høringsparterne ønsker at afgive høringsvar i
denne forbindelse, er høringsfristen d. 17. december 2018
kl. 12.00.
Efter høringen, vil der blive truffet endelig beslutning på
Børne- og Familieudvalgets møde i januar 2019.
Til skolebestyrelsens afgørelse er:
 vil vi sende et høringssvar?
 hvis ja så udarbejdelse af svaret
 drøftelse – udarbejdelse af oplæg – godkendelse
heraf på mødet d. 10.12
Skolebestyrelsens principper mm.
Jf. drøftelse på sidste møde præsenterer skolelederen det
materiale der er godkendt af skolebestyrelsen i perioden
siden fusionen i 2012.
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4+5

CAN





Der arbejdes med bygninger
Der arbejdes med økonomidelen
Der arbejdes med procedure for
rekruttering
Der arbejdes med forskellige
formaliter
Det er Firkløverskolen, der får en
specialafdeling mere
Der vil blive givet et høringssvar
Høringsvaret er for både elever og
ansatte, hvor dilemmaerne
præciseres
Der var ikke enighed i
skolebestyrelsen, om at
høringssvaret skulle inddrage de
ansatte

Sekretærerne udarbejder et oplæg til
høringssvar. Udsendes sammen med
dagsorden til næste møde.
Punktet vil blive taget op på
skolebestyrelsesmødet den 10.
december.

PSC

Materialer
 Forretningsorden
 Ansættelsesprocedure
 Anvendelse af den økonomiske
rammer
 Fotoordningen
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I forlængelse heraf foreslås det at skolebestyrelsen
beslutter hvilken af følgende 3 emner der skal drøftes eller
føres tilsyn på mødet i december:
 Ekskursioner, lejrskoler og skolerejser jf. referat fra
skolebestyrelsesmøde d. 08.05.2014
 Principper for Skole-hjemsamarbejdet, godkendt af
skolebestyrelsen d. 05.05.2015
 Antimobbestrategi – alle børn og unge trives,
godkendt af skolebestyrelsen d. 14.12.2017


















Jvf. aftale med DAN og CAN udsendes der ikke bilag.

Konfirmationstelegrammer
Alkohol og
forældre-elevarrangementer
Timefordelingsplan
Lejrskole på 7. årgang
Skole-hjem samarbejdet
Antimobbestrategi
Trafikpolitik
Læsepolitik
SFO´s åbningstider mm
Mål og indholdsbeskrivelse for SFO
Retningslinjer for digitale spil…
Principper for Før-skole
Principper for overgange
Den gode Overgang (lokalt)
Omsorgsplan
Medicinudlevering
Røgfrie miljøer
Forskellige strategiplaner

Gerne en orientering om SFO
- retningslinjer for digitale spil mm
- mål og indholdsbeskrivelse

19.30

8. O/D

Bordet rundt
Bordet rundt i forhold til skolebestyrelsens opgaver. Emner
til dette punkt kan sendes til Carsten før mødet eller
afleveres til ham ved mødets start.
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Emnet, der vil blive drøftet som det
første, vil være:
Ekskursioner, lejskoler og skolerejser
 Jørgen Arndal Nielsen deltager som
skolebestyrelsesrepræsentant i
arrangementet den 2. december,
hvor der vil være Åbent Hus i
Givskud
 Der mangler lys ved indgangen til
Givskud-afdelingen
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19.50

9.

O

20.00

LUKKET MØDE
Orientering
Status på personalesituationen
Tak for i aften

PSC

På Givskud er der ikke længere en
boldvæg
Ristene foran indgangen til den nye
fløj i Givskud er løse
Rækværk ved SFO´en i Givskud er
”farlige” for eleverne
Der er indgået et samarbejde med
Givskud Zoo i forhold til at etablere
en legeplads
I Europagården på Ikær er der en
løs rist

Intet til referat

CAN

Næste møde
Mandag 10. december 2018 på Ikær fra kl 17.30-21.00

Bemærkninger
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