REFERAT
Emne:

Skolebestyrelsesmøde 08.02.21 kl. 17.00-19.00

Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Forventet sluttidspunkt kl.

08.02.21

Teams

17.00

19.00

Deltagere

Afbud

Direkte telefonnr.

Skolebestyrelsen og suppleanter

Stine

76 81 43 60

Referent IU

Dagsorden

Beslutninger
●

Skolefoto, skal vi fortsætte med samme fotograf? (Frank/Lars S – 5 min)
Indstilling: At vi fortsætter med FotoCare. 6.kl. kan omdele fotos i Skibet området. Der
ønskes fokus på god kommunikation vedr. fotografering.

Diskussioner
●

Hjemmeskole (Lars S – 15 min)

Specialafdelingen har hele tiden været i skole. Der fremhæves eksempler på god
hjemmeskole på flere årgange fx 1. Og 4.
Gode aktiviteter og passende med arbejde til eleverne. 5. Årg er ved at være lidt
udtrættede. Gode erfaringer fra foråret 2020 videreudvikles. Der er god kontakt
til elever og hjemsendte medarbejdere. Elevernes trivsel i hjemmeskolen er
drøftet. Der benyttes forskellige metoder til at checke op på den enkelte elev.
●

●

●

Indledende drøftelse omkring holdning til vikarer vs faste ansatte (Lars S – 20 min)
God drøftelse af punktet. Skolebestyrelsen indstiller, at vikarer benyttes så lidt som
muligt og så kvalificeret som muligt. Ledelsen vurderer løbende behovet for
vikardækning.
Moderniseret beskrivelse af skolens specialtilbud (Irene/Gert – 20 min)
Der er lavet en ny central beskrivelse af specialtilbuddene i Vejle: ”Kvalitet i
specialtilbud” Gert og Irene orienterede om arbejdet med det. Skolebestyrelsen
involveres yderligere senere i processen.
Skolens faglige niveau (Gert – 20 min)
Ledelsen er undersøgende på skolens faglige niveau i begge afdelinger.

Orienteringer
●
●

Regnskab (Gert – 10 min)
Skolen kom ud af budgetåret 2020 med et beskedent overskud på 8.000 kr.
Aktuelt fra skolen (Gert – 10 min)

Eventuelt

●
●
●
●

Den nye specialfløj er færdig og der flyttes ind i uge 6. Indvielse af ombygning kan
forventes senere på året, når vi må mødes igen.
De sidste 3 pavilloner fjernes i uge 9.
Fordeling og strukturering af arbejdsopgaver (Maja)
Maja vil udsende påmindelse til arbejdsgrupperne ca. 2 uger før et
skolebestyrelsesmøde, så arbejdsgrupperne kan nå at byde ind med noget til møderne.
Mundtlig godkendelse af referat (Lars S)
Referatet er oplæst og godkendt
Punkter til næste møde (Lars S)
Hvad skal kommunikeres videre (Lars S)

