Referat af
Møde i fællesbestyrelsen for Varde Ny Specialskole
Dato: Onsdag den 25/11 2020
Tid:

Kl. 17.00 – 19.00

Teams-møde

Tid
17.00

Dagsorden

Formål med
punktet
At vi får sagt goddag
til hinanden.

Referat

Godkendelse af
dagsorden

At godkende
dagsorden

Drøftelse og beslutning

Orientering fra
formanden

At bestyrelsen ved
hvad der aktuelt
rører sig.

Orientering og drøftelse

Velkommen til mødet
/v Formanden for
bestyrelsen

17.00

17.10

v/Anja

Formanden byder
velkommen

Punktet ”økonomi” frafaldt
da afdelingsleder Maria
Have, som skulle have
gennemgået det,
desværre var syg.

Næstformand for
bestyrelsen Marianne Pind
har desværre valgt at
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Tid

Dagsorden
•
•

Evt. post til
bestyrelsen
Evt. henvendelser/
svar til forældre

Formål med
punktet

Referat
trække sig, vi skal derfor
have vores suppleant på
banen Kim Bjerge
Vestesen. Han bliver
inviteret fra næste gang,
og så skal vi have valgt ny
næstformand.
Der har været et par
forældrehenvendelser som
vi drøftede, bestyrelsen
kan ikke tage stilling til
enkeltsager, men vi
drøftede det principielle i
sagerne.

17.30

Aktuelt på skolen
v/Skoleleder
•
•

•

Personalesituation
Økonomi
v/administrativ leder
Maria Have
Præsentation af
procesplan

Nedslag: Byggeri

At bestyrelsen
orienteres om
skolens drift og
udvikling.

Orientering og drøftelse.
Personalesituationen på
skolerne er udfordret af
Corona og sygemeldinger
især i indskolingen på
Lykke. Vi forsøger så godt
vi kan at vikardække, men
dette er ikke det samme
for børnene, som de
voksne, som de kender og
er trygge ved. Der er ikke
altid forståelse i
forældregruppen for disse
udfordringer.
Skoleleder præsenterede
procesplanen med nedslag
på byggeridelen, og
bestyrelsen så en lille film
af, hvordan de kommende
klasselokaler kan indrettes
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Tid

18.00

Dagsorden

Nyt fra principgruppen

Formål med
punktet

Referat

At vi får en
tilbagemelding på
arbejdet i gruppen

Præsentation af arbejdet

samt grundplanen med
rum i rum løsningerne i
alle klasselokalerne. Der
var enighed om, at det var
nogle fine løsninger som
var tænkt ind i den nye
skole.

v/gruppen
Gruppen havde
gennemgået 6 principper
og vi drøftede og vedtog
de 4 af dem:
•

•

•

•

18.30

Drøftelse af hvordan vi
får
involveret/informeret

At vi får en aftale
om, hvordan vi vil
gribe arbejdet an.

Princip for opfyldelse
af undervisningspligt
gennem deltagelse i
musikskole og
eliteidræt
Princip for
arbejdsfordelingen
blandt personalet
Princip for arbejdet
med børnene
udvikling i
organisationens
faglige og sociale
fællesskaber
Princip for skolernes
tilsyn med eleverne

Drøftelse og beslutning
Vi drøftede, hvordan det
var bedst at involvere
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Tid

Dagsorden
forældrene om arbejdet
med specialskolen

18.50

Evt.

19.00

Afrunding og tak for i
dag

Formål med
punktet

Referat
forældregruppen, var det
gennem film eller virtuelle
infomøder? Vi endte med
at aftale, at vi skulle
planlægge tre virtuelle
infomøder i foråret, som
forældrene så kan melde
sig til. Møderne skal
indeholde præsentation af
ledelse og bestyrelse samt
planerne for indflytning
m.m.
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