Referat af bestyrelsesmøde 27.10.20 (Virtuelt)
Deltagere:
Anna Crawford, Anne Thidemann, Carina Faaborg, Carsten Brask Trillingsgaard, Louise Gerner,
Dan Andersen, Jesper Prins, Kirsten Aagaard, Rasmus Lahn Pihlkjær, Thomas Uth,
Ivan Børsting. Malak og Victoria (elevrepræsentanter) og Lise Juul Agerholm.
Afbud: Morten Hytting
Referent: Lise Juul Agerholm
1. Nyt fra formanden
Bestyrelsen har spurgt ind til retningslinjer for klassesammenlægning. Der er blevet udarbejdet et
papir med spørgsmål til skolens ledelse. Spørgsmålene besvares senere på mødet.
Det har ikke været muligt at dykke yderligere ned i kantineområdet, da kantinen kører Coronakantinedrift lige nu.
Budgettallene skal fremlægges for bestyrelsen. Kåre deltager til næste møde.
Socialkapitalmåling er i gang lige nu. Det hører vi nærmere om til januar
Bestyrelsen er optaget af, hvordan medarbejdere og elever understøttes i denne tid, hvor Coronaretningslinjer fortsat fylder meget.
Nyt fra ledelsen
Byggeriprojekter på skolen:
-

-

-

Inde:
Toiletrenovering er igangsat lige nu
I næste uge starter ventilationsprojekt op på mellemtrin
I december starter et nyt stort byggeri op med opstart ved SFO-indgang. Mere om byggeri senere
Ude:
Ny multibane og legeredskaber til mellemtrin.
Til foråret vil en amfiscene bygges op, hvor den gamle togvogn stod.
Vi håber, at Stavtrupborgere vil tage alt dette i brug i fritiden.
Audit:
Vi har netop afholdt audit - et tilsyn, der har tilset både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det var
et tilsyn uden anmærkninger. Rapport sendes ud til bestyrelsen.
Skolen blev gjort opmærksom på, hvordan vores faglokaler skal sikres ind i byggeprojektet.
I arbejdsmiljøgruppen blev der efterfølgende efterspurgt til en systematik omkring oprydning og
ren skole. Måske kan det tænkes ind i arbejdet med Verdensmålene.
Spørgsmål: Hvordan faciliteres dette projekt?
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Svar: Det skal drøftes i de respektive afdelinger, hvor børn og medarbejdere skal inddrages i
projektet.
Ubudne gæster
-

Der er tæt dialog med politiet omkring det ”markedet”, der kører afsted i skolen og omkring skolen.
Vi er blevet opfordret til at ringe 114, hvis nærmiljøet oplever mistænkelig adfærd. Det må ikke
være risikobetonet.
I en politiapp kan man formidle uhensigtsmæssig adfærd.
Spørgsmål: Er der et vagtværn i forældregruppen?
Spørgsmål: Er det muligt med kamera-overvågning?
Spørgsmål: Hvilke tendenser er der blandt de unge? Hvorfor sker denne uhensigtsmæssige adfærd?
Et projekt ”Din betjent” kan være en mulighed for skolen. Her vil en betjent komme på besøg i
pauserne hver 14. dag ind i et præventivt arbejde. Tranbjergskolen har arbejdet med ovenstående
projekt.

Ny konstitueret udskolingsleder
-

Udskolingslærer Jeppe Breinholm er konstitueret som udskolingsleder frem til sommerferien.
Spørgsmål: Hvordan er medarbejdernes reaktion på at en medarbejder er blevet leder?
Svar Medarbejdergruppen har taget godt imod melding omkring Jeppes konstitution. Jeppe er en
meget vellidt kollega og mange kan se hans ledelsespotentiale. Han vil blive savnet i
medarbejdergruppen.
Spørgsmål: Er der en plan med Jeppes konstituering?
Svar: Ja – der er en plan med Jeppes konstituering? Vi håber, at Jeppe vil søge stillingen, når den
slås op til foråret.

Coronaregler:
-

Der er flere forældre på skolen, hvilket bekymrer medarbejderne. Ivan har skrevet ud til forældrene
og appelleret til, at aflevere børn i de respektive mødespots

Der er terminsprøver i vente.
-

Snarligt vil 9. årgang skulle afholde terminsprøver

SFO-forældreråd
-

Et nyt forældreråd er etableret. En ny struktur for SFO-forældrerådsmøderne afprøves i samarbejde
med skolens bestyrelse. Første del af SFO-forældrerådet afholdes på normalvis. Sidste del af mødet
afholdes sammen med bestyrelsen i bestyrelsesmødets første del. SFO-forældrerådet er altså med i
første time i fire af skolens bestyrelsesmøder.
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SFO’en
- SFO’en lider under Corona-restriktioner, da aktiviteter afholdes klassevis. Dog arbejdes der
konstruktivt ind i disse retningslinjer. Der er dagligt ekstra vikardækning i SFO’en grundet
retningslinjer om klassevis SFO.
-Julemarkedet aflyses.
Co-teaching
-

Når det er muligt at mødes fysisk, skal indskolingen og dele af mellemtrinnet arbejde med Coteaching. Begrebet dækker over, hvordan der kvalificeret arbejdes med flere fagprofessionelle i
klasserummet. I første omgang skal projektet præsenteres for lærere, pædagoger og skolefrivillige i
indskolingen, men skal på sigt bredes ud på hele skolen.

Social kapital måling
-

I denne tid svarer alle medarbejdere på en social kapital måling. Bestyrelsen præsenteres for
resultatet til januar.

De Skolefrivillige
-

De skolefrivillige kan fortsat ikke være på skolen. Det er et stort afsavn for både børn og
medarbejdere. Vi glæder os til at få dem tilbage.

Nyt fra medarbejderne:
-

Det, der fylder i medarbejdergruppen, er alle de Coronarestriktioner, der gør sig gældende for
skoleområdet.
Sygefraværet er lavt. Alle kommer og bidrager trods restriktioner
De henvendelser, der kommer til TR og AMR, omhandler som oftest Coronaretningslinjer. Der
bliver handlet på de bekymringer, der kommer fra medarbejdere.
Hvis vi tog Corona væk fra virkeligheden, så vil vi være en godt kørende skole.

Nyt fra elever:
Malak og Victoria på 9. årgang:
- Flere elever ønsker flere borde og bænker udenfor
6. årgang vil gerne søge legater til flere ude -faciliteter
8. årgang vil gerne stå for en motionsdag
Mere variation i kantinemaden
Flere bænke og stikkontakter på gangarealer
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-

Udgangstilladelse i pauserne er et stort ønsker. Der er blevet udarbejdet en kontrakt, hvor forældre
kan skrive under, hvis deres børn må gå i Rema. Der vil være en prøveperiode, hvor 9. årgang
starter og hvor 8. årgang kan komme med senere, hvis det går godt.

-

Der er et ønske om at få lokalet bag scenen i udskolingen. Lokalet skal bruges gruppearbejde m.m.

Ivan og Lise vil gerne inviteres til møde elevrådet, så vi kan få handlet på de gode initiativer.

Orientering om skolens børne- og legefællesskab

-

Ivan præsenterer skriv omkring børnefællesskab og gengiver historikken omkring
børnefællesskabet.
Nu er der ansat fuldtidsansatte folk med specialpædagogiske kompetencer, som kun arbejder ind i
børnefællesskabet.
Der er 23 børn i børnefællesskab. Få børn kan ikke fortsætte i denne mellemform, da de ikke kan
deltage i det almene. Vi har overvejelser omkring, hvad er så bedst for dem.
I foråret vil vi kontakte institutioner, hvor vi har børn ude i specialtilbud, for at vurdere, hvad er
bedst for det enkelte barn.
Det har været en lang rejse, men vi har ramt et godt niveau.
Det er rigtig godt, at I tænker, at de specialiserede medarbejder skal arbejde ned i det almene.
Anne Crawford tilbyder sin kompetence ind i arbejdet med mellemformer og bl.a. gode erfaringer
fra andre skoler.
Spørgsmål: Kan det være væsentligt at tænke co-teaching ind i arbejdet med børnefællesskab?
Svar: Ja – det er oplagt!
Er der børn fra udskolingen med i Børnefællesskaber?
Svar: Nej!

Ledelsesmæssigt har vi haft udfordringer med, hvorledes klasseteamet kunne være mere
deltagende og styrende for barnets indsats.

Lise præsenterer rammen for Legefællesskaber.

Orientering om klassesammenlægninger på Højvangskolen
På opfordring fra bestyrelsen præsenterer Ivan processen omkring klassesammenlægning.
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-

Spørgsmål fra bestyrelsen:

Har skolen retningslinjer for, hvornår en klassesammenlægning skal kommunikeres ud?
o

kort perspektiv, langt perspektiv, fordele og ulemper?

Svar: Der er mange overvejelser i forbindelse med kommunikationen. Vi skal være tydelige og mere konkrete
i kommunikationen ud til forældre.
-

Kommunikation på Aula, til forældre, til elever

Vi har ikke en nedskrevet plan omkring kommunikation på AULA. Det kan vi lave. Vi tænker dog ikke, at det
har været udfordringen.
Er det overvejet at melde det mere klart ud?
Svar: Ja! Det er rigtig vigtigt at informere ud til kommende forældre til intromøde, at der kan forekomme
klassesammenlægninger i løbet af skoleforløbet.
Det virker kontra-intuitivt at lægge klasser sammen under covid-19. Er det overvejet at droppe dem i en
periode på den baggrund?
Svar: Ja – det er derfor vendt med børn og unge chef.
Kunne man få dispensation med store elevgrupper på 0. årgang?
Svar: Ivan undersøger muligheden.
- Yderligere kommentarer:
Fastholdelse af elever vil være en progressiv indsats for klassesammenlægning.
Som forældre har man brug for en tydeligere kommunikation omkring de ressourcer, der bliver tilknyttet
processen.
Drøftelsen omkring klassesammenlægningen fortsætter skriftligt. Bestyrelsen fremsender de spørgsmål de
mangler svar på. Der bliver svaret skriftligt.
Orientering om byggeriprojekter på Højvangskolen
Der bliver udarbejdet en film om byggeriet til alle borgere i Stavtrup omkring. Her bliver bestyrelsen
præsenteret for byggeriprocessen.

Spørgsmål: Hvornår skal der senest fremsendes punkter ind til dagsordenen?
Svar: Gerne i god tid.
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