REFERAT
Emne:

Skolebestyrelsesmøde 7.9.20 kl. 17.00-19.00

Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Forventet sluttidspunkt kl.

7.9.20

Personalerummet

17.00

19.00

Deltagere

Afbud : Hanne, Susanne, Lars L., Trine

Direkte telefonnr.

Referent
Irene Uhrbrand

Skolebestyrelsen og suppleanter

Dagsorden

76 81 43 60

Opstart

Udsat
Diskussionspunkter
●

Opsamling på forældremøder (Lars S – 10 min)
Spredte kommentarer, ikke alle møder er afholdt endnu. Forslag: At gøre noget ekstra
for 6. Årgang for at fastholde elevernes lyst til at gøre Skibet Skole færdig. Tages op
som punkt på et senere møde.

●

Skolens profil – videre arbejde
En repræsentativ arbejdsgruppe nedsættes til arbejdet med skolens profil.

● Fra to afdelinger til én skole (Gert – 30 min)
Gert præsenterede tanker om pædagogisk udvikling på tværs af afdelingerne. Skibet skole
arbejder med berigende fællesskaber for alle. Vi ønsker at kapacitetsopbygge indefra, så

medarbejderne i skolens 2 afdelinger, i endnu højere grad end hidtil, lærer af og med
hinanden.
Vejle Kommunes kommende ”Strategi for udviklende fællesskaber” placerer Skibet Skole i en
position, hvor vores samlede viden på skolen, må anses som særdeles værdifuld, hvorfor vi
ønsker at synliggøre dette ved et øget samarbejde på tværs.

Beslutningsspunkter
●

Arbejdsgrupper for 20/21 (Lars S – 15 min)
o Forslag omkring en ny gruppe, der arbejder på skolens (nye) udearealer, når
pavillonerne forsvinder: Stine, Frank R, Lars S., Cecilie
o Arbejdsgruppe for Skibet Skole som overbygningsskole: Henrik og Anne
Louise
o Kommunikation: Lars S, Cecilie, Stine, Maja
o Hjemmesiden: Anne Louise, Lars S og Frank R.
o Skolens profil: Lars S, Maja, Malene L.
o Principper: Stine
o Trafik: Stine, (Henrik)

Orienteringspunkter
●
●
●

Status på principper (Stine – 10 min)
Udsat
Status på skolens hjemmeside (Lars S – 5 min)
Aula skal benyttes som ramme. Der arbejdes videre.
Byggeri

Fagfløjen er ved at være færdig til indflytning. Byggeriet ved Jennumvej
forventes klar til indflytning op til vinterferien.
●

Aktuelt fra skolen

Eventuelt (Lars S)
●
●
●

Forplejning: Smørrebrød
Med venlig hilsen
Gert og Lars S

Mundtlig godkendelse af referat
Godkendt
Punkter til næste møde
SFO: Kalender, tilbud, restriktioner (Anne Louise)
Elevrådet
Hvad skal kommunikeres videre

