REFERAT
AF
Møde i fællesbestyrelsen for Varde Ny Specialskole
Dato: onsdag, den 24/2 2021
Tid: Kl. 17.00 – 19.00
Teams-møde

Tid
17.00

Dagsorden
Velkommen til mødet
/v Formanden for bestyrelsen

17.00

Godkendelse af dagsorden og
referat

Formål med punktet

Referat

At vi får sagt goddag til
hinanden.

Formanden bød velkommen

At godkende dagsorden

Dagsordenen og referat blev
godkendt.
Der var en ændring til dagsorden, da
det var daglig leder af Solsikken som
gennemgik budget og regnskab og
ikke Maria Have.

17.00

Orientering fra formanden
v/Anja
•

Dialog om orientering fra
specialkonsulent Bent
Graversen vedr.

At bestyrelsen ved hvad der
aktuelt rører sig.

Der var stor ros til Bent Graversen
for gennemgangen af heldagskolen
og det indblik som forældrene fik i
hele baggrunden og
sammenhængen.

Tid

Dagsorden

•

17.15

heldagsskole ved sidste
møde
Evt. henvendelser/ svar til
forældre

Aktuelt på skolen
v/Skoleleder
•
•

Formål med punktet

Personalesituation
Økonomi v/daglig leder af
Solsikken Jette Sillesen

Referat
Man følte sig godt klædt på til
dialogen med udvalget.
Der har været en henvendelse fra en
forældrer, som er utilfreds med
skoles rammer og har valgt at gå til
pressen. Bestyrelsesformanden har
opfordret til at forælderen
overvejede sin hensigt med at gå til
pressen.

At bestyrelsen orienteres
om skolens drift og
udvikling.

Der har været ansættelsessamtaler
og en pædagog og en pædagogisk
assistent er blevet ansat til Lykke.
Derudover er også en pædagogisk
assistent blevet ansat i et vikariat.
Skolens medarbejdere er meget
berørt over de avisartikler, som har
været i JV omhandlende
specialskolen. Det lægger
arbejdsmiljøet under pres.
Vi arbejder i skolens ledelse med en
pressestrategi og vi vil også opfordre
bestyrelsen til at støtte op om de
gode historier, så vi får skabt en
modfortælling til de fortællinger
som har præget JV.
Skolen frygter, at vi bliver en del af
valgkampen, da vi oplever stor
politisk bevågenhed.
Ledelsens opmærksomhed bliver
drejet væk fra børn og personale og
imod det politiske spil, dette ærgrer
os.
Vi har desværre modtaget et par
opsigelser fra medarbejdere på
Lykke, og der er en del

Tid

Dagsorden

Formål med punktet

Referat
sygemeldinger i indskolingen, men
der er dog fremgang siden sidst.
Medarbejderne begynder så småt at
glæde sig til flytningen, og vi
arbejder med at konkretisere
tingene for medarbejderne.
Skoleårets planlægning er
påbegyndt, og der er laget
fremskrivning af teams og klasser, så
vi kan placere klasserne på Jacobi.
Jette gennemgik Solsikken økonomi.
Solsikken kommer ud at 2020 med
en lille overskud, og dette blev der
redegjort for.
Derefter blev budgettet for 2021
gennemgået.

17.30

Drøftelse af dialog med politikere
v. Kim Vedstesen

Evaluering og dialog af
sidste møde

Der var en oplevelse af en
udmærket drøftelse, men også en
oplevelse af at politikerne havde
svært ved at forstå virkeligheden
omkring specialskolen.
Bestyrelsen ønsker mere dialog med
politikere, men ønsker ikke at blive
taget som gidsler i en valgkamp.
Bestyrelsen blev enige om, at Kim
skulle skaffe sig økonomisk indsigt i
Specialskolens budgetter
sammenlignet med øvrige
kommuner og også indsigt i
tildelingsmodellem som bla. ligger til
grund for klassetildelingen og på
denne baggrund formulere en

Tid

Dagsorden

Formål med punktet

Referat
henvendelse til udvalget for Børn og
-Læring.

18.15

Opfølgning på principgruppe

Status på arbejdet

Vi gennemgik udkast til kommende
principper og tilrettede dem.
Principperne vil være tilgængelige
på AULA

18.40

Virtuelle info møder for forældre

Forventningsafstemning

Møderne har gået godt indtil nu, vi
har gennemført to og der er to
tilbage. Der har ca. været 30
forældre på hvert møde.
Det er svært at vurdere hvordan
forældregruppen modtager
møderne.
Vi har haft lidt tekniske udfordringer
men har klaret det.

19.00

Afrunding og tak for i dag

