MØDEINDKALDELSE
Emne:

Skolebestyrelsesmøde 11.3.20 kl. 19.00 - 21.00 (udsat fra 26/2)

Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Forventet sluttidspunkt kl.

11.3.20

Personalerummet

19.00

21.00

Deltagere

Afbud

Direkte telefonnr.

Skolebestyrelsen og suppleanter

Meld afbud til Gert

76 81 43 60

Dagsorden

Opstart
●

Opfølgning fra elevrådet omkring justerede mobilprincipper og brug af mobile enheder
i frikvarterer med hejst indeflag (15 min)

Beslutningspunkter
●

Skal Skibet Skole fortsat tilbyde skolefoto – i samme form som nu eller ændret? Se
bilag (Lars S – 15 min)
Skolefoto bevares. Klassefoto hvert år, portrætfoto i 0., 1., 3., 5., og forløbsfordelinger
i specialafdelingen. Vi forsøger at lave aftale med en lokal samarbejdspartner.

Diskussionspunkter
●

Høring vedrørende det fremadrettede specialtilbud i hele Vejle Kommune, “Strategi for
udviklende fællesskaber”, se bilag (Gert – 20 min)
Gert laver forslag til høringssvar. Lars rundsender til godkendelse.

●

Planlægning af kommende skoleår (Gert – 20 min)
Nærmeste leder afholder pt små samtaler med medarbejderne vedr. forventninger til
næste skoleår. Vi lægger energi i at optimere teamarbejdet.
Organisering af PLF og PLC vedr. indsatser og vejledere. Udvikling af flere
sparringsformer og eksterne samarbejdspartnere.

●

Skolevejsundersøgelse, se bilag (Gert – 10 min)
Den ser fornuftig ud.

●

Skolens økonomi (Gert – 15 min)
Skolen kom ud af budgetåret 2019 med et underskud på ca. 1% (½ million kr.) Der
arbejdes med at balancere budgettet ved at planlægge 2-3 år frem i tiden.

Orienteringspunkter
●

●

●

Skolebestyrelsesvalg: Hvem er på valg, og hvem genopstiller? (Lars S – 10 min)
Henrik Daae er på valg og genopstiller. Anne Louise er på valg og genopstiller.
Susanne er på valg og genopstiller ikke. Hanne Lærke er på valg og genopstiller ikke.
Lars undersøger om Pia er på valg.
Dialogmøde med BFU (Lars S – 5 min)
Information om de mange millioner der er tilført skoleområdet. Info om fremtidige
specialtilbud i Vejle. Drøftelse af hvordan forældre bedst inddrages. Evaluering af
skolereformen fra august 2014-19. Vejle kommune ligger fint på målingerne i forhold til
landsgennemsnittet.
Byggeri
Leverandører bedes undlade aflevering af materialer ved kiss & ride i tidsrummet
7.40-8.10.
God planlægningsproces. Bassinet i tidligere svømmehal er fyldt op og gulvet er støbt.
Samme arbejde er i gang ved tidligere inspektørbolig.

●

Aktuelt fra skolen

Eventuelt (Lars S)
●
●
●

Forplejning: Kaffe og the

Med venlig hilsen
Gert og Lars S

Mundtlig godkendelse af referat
Referatet godkendt
Punkter til næste møde
Hvad skal kommunikeres videre

