REFERAT
AF
Møde i fællesbestyrelsen for Varde Ny Specialskole
Dato: Onsdag den 24/3 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 byder velkommen

At godkende dagsorden

Referat blev godkendt
Dagsorden blev godkendt med
rettelser.
Forespørgsel vedr. lejrskole er
desværre ikke færdiggjort endnu.

17.00

Pressestrategi fremadrettet
Lærer Lise Poulsen fremlægger
forslag til pressestrategi

Hvordan arbejder vi med
pressen fremadrettet

Lise lavede en flot præsentation (se
bilag vedlagt den oprindelige
dagsorden til mødet) og vi valgte på
baggrund af hendes anbefalinger at
nedsætte et PR udvalg.
Udvalget består af Ditte, Anja,
Michael, Anne Marie og Lise. Fra
ledelsen deltager Marie
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Tid
17.30

Dagsorden
Orientering fra formanden
v/Anja
•
•

17.45

referat

At bestyrelsen ved hvad der
aktuelt rører sig.

Anja orienterede om mødet, som
havde fundet sted, hvor udvalgte
forældre med baggrund i artiklerne i
JV var blevet indkaldt til et
dialogmøde med Børn og
Læringsudvalget. Bestyrelsen var
meget undrende over formen, at
kontakten ikke går fra udvalget over
bestyrelsen, og også at forældre
som ikke engang har børn på skolen,
skal have direkte indflydelse på den
fremtidige skole. Bestyrelsen
besluttede at formanden skulle
skrive denne undring til udvalget.

At bestyrelsen orienteres
om skolens drift og
udvikling.

Skoleleder orienterede om, at der
kommer en del nye elever ind til
næste skoleår, og derfor kommer
der også økonomi med disse lever
ud. Det betyder, at vi skal ud og
ansætte en del nye medarbejdere
her i foråret. Bestyrelsen var klar
med forældrerepræsentanter til
ansættelsesudvalget bla. Kim og
Anja.

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

Aktuelt på skolen
v/Skoleleder
•
•
•
•

Formål med punktet

Personalesituation
Flytning
Corona
Forespørgsel på lejrskole

Der har tidligere været en del
sygemeldinger b.la. i indskolingen på
Lykke, men det går nu mod lysere
tider. Flere medarbejdere er tilbage
eller på vej tilbage, efter de har fået
hjælp af skolens psykolog.
Der er vedtaget en dato for flytning
af skolen den 27/9 2021 og
personalet skal flytte weekenden op
til. Skolen kommer til at lukke ned
fredag kl. 12.00 og forældrene bliver
derfor bedt om at bakke op med at
tage eleverne hjem tidligt denne
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Tid

Dagsorden

Formål med punktet

referat
dag. Har forældrene ikke mulighed
for dette, kan skolen tilbyde pasning.
(Der er i mellemtiden kommet et
flyttebrev ud til forældregruppen)
Processen med ombygningen af
skolen går efter planen, og lige nu
fylder især legepladsdelen meget.
Corona er et vilkår i skoledagen,
men der er stabilitet i specialskolen,
og vi mærker ikke helt det samme
pres som de øvrige skoler, når de
skal lukke op og ned og tage stilling
til særlige bekendtgørelser m.m.
Der er også ro på forældregruppen i
forhold til corona.
Vi har brug for at få nogle tal fra
Lykkegårdsskolen og Tistrup Skole
for at kunne udregne lejrskole, det
tages med til næste møde.
Skoleleder havde også deltaget på
mødet med forældre fra JV og
udvalget, og problematiserede hele
debatten for forståelsen af skolens
tildelingsmodel. Det er en
udfordring, at tildelingen til én
klasse ikke økonomisk oppebærer
oprettelsen af én klasse i
specialskolen. Dette vil give lidt
udfordringer i kommunikationen
mellem skole og forældre og
politikere.
Kim fra bestyrelsen vil dykke ned i
denne problemstilling. Det blev
aftalt, at han skulle mødes med
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Tid

Dagsorden

Formål med punktet

referat
skolen administrativ leder Maria
Have for at få indsigt i tallene.

18.15

Velkomstfolder fra forælder til
forælder

At godkende folderen

Anja fremlagde folderen fra
forældrebestyrelsen, og vi drøftede,
hvad der skulle stå i folderen fra
bestyrelsen, og en evt. velkomst
folder fra skolen.
Kontoret hjælper med at få folderen
færdiggjort, så den kan komme ud til
nye forældre.

18.40

Koncept for forældresamarbejde

At bestyrelsen bliver
bekendt med skolens
arbejde

Marianne fremlagde vores nye
koncept for forældresamarbejde,
som er en samling af den praksis
som vi har og gerne vil have
fremadrettet i forhold til
forældresamarbejdet.
Bestyrelsen kvitterede for det gode
arbejde,

18.50

Evt.

19.00

Afrunding og tak for i dag
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