REFERAT
15.11.2018 kl. 1700 – 1900
Forældrerepræsentanter:
Michelle Staun Heick, Kathrine Erritsø Nielsen, Dorthe Gulbrandt Brødsgaard, Per Holm
Jeppesen, Jens Christian Juhl Pedersen, Liga Politere Larsen og Thomas Mørkenborg
Medarbejderrepræsentanter:
Bo Madsen og Minna Kristensen
Eksterne repræsentanter:
Karsten Møller Pedersen (Lokalrådet)
Elevrepræsentant(er):
Mette Jensen, Klara Damgaard Kristensen
Ledelsen:
Pernille Heide (viceskoleleder) og Steen Møller (skoleleder)
Afbud: Per Holm Jeppesen
Evt. Bemærkninger:
DAGSORDEN

BESLUTNING

1. Godkendelse af referat
2 min

Referat godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
3 min

Dagsorden godkendt

3. Orientering
20 min
- Elevråd
- Formanden
- Forældrerepr.
- Eksterne repr.
- Medarb.repr.
- Skoleleder

Elevråd: Elevrådet tager på bowlingtur
næste fredag. Klara og Johan har været til
landskonference med organisationen Danske
Skoleelever, hvilket var inspirerende.
Klara og Astrid har været til dialogmøde med
børneudvalget.
Formand: Intet
Forældrerepr.: Godt møde ift.
trivselsarbejdet i 4. klasse.
Eksterne repr.: Møde i lokalrådet, hvor også
skolen blev debatteret.
Medarbejdere:
Team 1: Skole/hjem-samtaler. Afslutning på
trivselsambassadører og kend dit land i 4.
klasse. Trivselsforløbet har været godt.
4. og 5. klasse tager til Ribe i morgen med
RAMS-projektet.
Team 2: En del elever fra 9. klasse har været
i brobygning. 9. klasse har fremlagt om deres
skolerejse for resten af skolen.
Skoleleder: Dejligt og givende, at to fra
elevrådet deltog på årskonferencen.

ANSVARLIG

4. Møde med Børneudvalget
10 min

5. Fokusgruppeinterview med
forældrevalgte
6. Finansiering af udendørs
legeredskaber mv
10 min

7. Høring vedr. fremtidig
fordeling af midler til
inklusion og
specialundervisning
15 min
8. Idéoplæg vedr. samarbejde
mellem
skole/forældre/kulturskolen
20 min

Lars Hansen har været i praktik på skolen.
En god oplevelse.
Skolebiblioteket er ved at blive lavet om.
Vedr. indkøb af nye skolemøbler er vi i gang
med processen. Der er lidt udfordringer ift.,
hvad vi må købe ift SKI-aftalerne.
Skole/hjem-samtalerne er godt i gang i de
forskellige klasser.
En del klasser har været på naturskolebesøg
med stor succes.
Evalueringsprocessen er godt i gang, og der
har været afholdt interview med lærere,
forældre, personale og ledelse.
Drøftelse pga. forældrevalgtes møde med
formand for Børneudvalget
Viljen til at hjælpe Hejnsvig Skole er der.
Mulighed for at søge om hjælp til særlige
tiltag. Opfordring til forældreinddragelse og
inddragelse af lokalsamfundet omkring
socialopbyggende arrangementer.
Bortfalder
Drøftelse og evt. beslutning vedr. mulig
finansiering af udendørs legeredskaber
Ønske om flere muligheder for eleverne
udendørs.
Vi har fået tilsagn til at kunne låne penge af
kommunen til at etablere et legeområde.
Opfordring til at skolen går videre med
projektet. Behov og ønsker undersøges.
Udvalg nedsættes til at arbejde videre med
evt. at skaffe midler til projektet: Kathrine og
Thomas går sammen med ledelsen.

STM/PHE
Thomas og
Kathrine

Drøftelse og beslutning vedr.
høringsmaterialet
(bilag vedhæftet)
Skolebestyrelsen vurderer, at den fremtidige
fordeling virker fornuftig og er glade for at
Hejnsvig Skole tilgodeses.
Oplæg v. Kathrine og Michelle
Idéoplæg udsendt som bilag.
Skolen er positiv stemt.
Musikundervisning v. Kulturskolen i
skoletiden kræver klare aftaler mellem skole,
forældre og elever. Det vil være forældrenes
valg, at eleverne tages ud af den faglige
undervisning.

Kathrine og
Michelle

Debat ift. mulighed for at søge økonomisk
hjælp, så det bliver mulighed for alle.
Opbakning til at sætte forløbet i gang.
Kathrine og Michelle arbejder videre med
projektet.
9. Gennemgang af seneste
resultater af den nationale
trivselsmåling
20 min

Gennemgang v. ledelsen
Generelt set ser vi en lille tilbagegang i
trivslen på skolen. Vi kan dog konstatere, at
problematikkerne er koncentreret om enkelte
klasser, hvor vi har trivselsarbejde i gang.
Klasserapporterne er gennemgået med
klasselærerne og drøftes efterfølgende med
klasserne.
Vi har i forvejen indsatser i gang omkring
faglighed, undersøgelse af kedelig
undervisning, mobning mv. som passer godt
ind i arbejdet med resultaterne fra
trivselsmålingen.

10. Eventuelt
5 min




Dialogmøde d. 20/11 – hvem deltager:
Steen, Michelle, Kathrine og Liga
Arrangement den 28/2 med oplæg af Per
Schultz Jørgensen og Torben Chris.
Lokalrådet bidrager med 10.000kr.

Overførte punkter fra tidligere møder, men som endnu ikke er på dagsorden, eller dagsordenforslag,
der endnu ikke er sat på:



Førstehjælp for elever
Testning ift ordblindhed

