Skolebestyrelsens Årsberetning, Fælleshåbsskolen
Fælleshåbsskolen, april 2018
Skolebestyrelsen for Fælleshåbsskolen:
Der er valg til Skolebestyrelsen i år, men den aktuelle sammensætning ser ud som følger:
Formand: Bitten Grove
Næstformand: Charlotte Rask-Jepsen
Medlemmer: Lenike Vemmelund, Anja Hansen, Michael Riise, Tina Dreymann og Ane Kronborg Madsen.
Repræsentanter Vildanden: 2 forældre og en medarbejder, der deltager efter aftale.
Medarbejder repræsentanter: Susanne Klaris og Rikke Lindholm
Elevrådsrepræsentanter: Emil Uhre Sørensen og Casper Øhlenschlæger van den Berg
Skolens ledelse:
Skoleleder: Flemming Mahler Pedersen
Viceskoleleder: Vibeke Faber
Afdelingsleder indskoling (+ SFO 1): Ulla Dich
Leder ”Klubben”: SFO 1 (3. kl) og SFO 2: Hanne Skov Wulf
Afdelingsleder Vildanden: Dorte Christiansen
Skolens økonomi
I vores sidste beretning glædede vi os over, at der fra politisk side skulle sættes fokus på Vejle kommunes
ressourcetildelingsmodel. Ressourcetildelingsmodellen er den metode, man i Vejle Kommune anvender ift.
at prioritere økonomien til de forskellige skoler i kommunen. Efter dialogmøder og en række høringssvar er
resultatet blevet en revidering af modellen, som kun i begrænset omfang har styrket
Fælleshåbsskolens ressourcer.
Skolebestyrelsen arbejder derfor løbende med at fastholde en dialog med politikere og forvaltning, da vi
fortsat ser et behov for at sætte fokus på de ressourcer, det kræver at skabe sammenhængskraft, når
skolen er på to matrikler. Skolen får kun én grundtildeling, da det kræver at man har 0. klasse på de enkelte
matrikler for at få en grundtildeling pr. matrikel.
Skolebestyrelsen arbejder deraf for gode forhold på en matrikel opdelt skole, hvor indskolingen ligger på en
særskilt matrikel. Vi er derfor naturligvis optagede af, hvordan vi også fremadrettet skaber det bedste
fundament for skolens økonomi og bæredygtighed uden at det bliver på bekostning af sammenhængskraft
og kvalitet.
Skolebestyrelsen ønsker at skabe et tættere samarbejde med forvaltning og politikere; det er vores
vurdering, at der er brug for en retning for, hvilke visioner og prioriteringer forvaltning og politikere
overordnet har for vores fælles folkeskoler i 7080.
Lokale økonomiske prioriteringer har i år bl.a. været, at sætte fokus på skolens læringsmiljøer. Der er blevet
etableret læringsmiljøer med fokus på forskellige læringsstile, hvilket har givet elever og medarbejdere
mulighed for i højere grad at tilpasse undervisningen i klasserne.
Derudover er der kommet nye gardiner på Fælleshåbsvej til stor glæde for elever og medarbejdere!
Sidst men ikke mindst er der også blevet prioriteret en mindre opkvalificering af skolen fantastiske FAB-lab.
Skolebestyrelsen besøgte i efteråret værkstedet og oplevede den entusiastiske stemning, der hersker her;
nogle meget ambitiøse og kreative unge mennesker, som via deres nytænkning er med til at fremhæve
Fælleshåbsskolen på det kommunale - og digitale - landkort.

Flittige elever i
læringsmiljø på
Fælleshåbsvej.

Skolebestyrelsen
arbejder med værdier

Værdiarbejde
Skolebestyrelsens igangsatte sidste år et værdiarbejde med ønsket om et godt, synligt og brugbart
værdigrundlag, der kan danne rammen om den gode hverdag og det gode samarbejde mellem børn,
medarbejdere og forældre. Formålet med dette er, at understøtte en fælles vision og et fremadrettet
grundlag for en god og bæredygtig skole; vores fælles ståsted.
Skolebestyrelsen var samlet i februar måned for at tilføre forældreperspektivet ind i værdigrundlaget. Den
samlede proces er blevet understøttet af Ejnar Bryld, der som erhvervspsykolog har faciliteret processen;
først sammen med medarbejderne, nu med skolebestyrelsen/forældrevalgte og afslutningsvis, vil der være
fokus på de allervigtigste, nemlig eleverne.
Dette arbejde forventes fortløbende i 2018 med udsigt til en sammenfatning sidst på året.
SFO 1 og 2
SFO 1 er beliggende på Skovbyvej sammen med indskolingen.
SFO 2 (og SFO 1 for 3. klasse) er delt således, at morgen SFO er på
Fælleshåbsvej, og eftermiddags SFO (”klub”) i Børnehuset Blæksprutten.
SFO 2 er administrativt tilknyttet Fælleshåbsskolen, men har stadig sin daglige forankring i Børnehuset
Blæksprutten.
SFO på begge matrikler arbejder med at inddrage børnene mest muligt i hverdagen; der afholdes
børnemøder, hvor der forventes at børnene bidrager og engagerer sig i de fælles aktiviteter og hverdagen i
SFO/klub. For at understøtte et godt og afslappende miljø i SFO tilbuddet, arbejdes der her med at støtte
børnene i bl.a. selvkontrol, den gode omgangstone og i det hele taget et positivt fokus på, hvordan vi som
mennesker hver især har et ansvar ind i de gode relationer.
Trafikpolitik
Fra skolebestyrelsens side har vi udarbejdet en trafikpolitik for hver matrikel, som danner grundlaget for,
hvordan elever, forældre og medarbejdere i fællesskab kan skabe sikre rammer, når vi færdes på og
omkring de to matrikler.
I sensommeren havde Skolebestyrelsen en ”morgen-event” på Fælleshåbsvej. En del forældre vælger at
sætte børn af på Hørgyden, hvor det generelt medfører en del farlige situationer, når biler
stopper/standser samtidig med, at mange børn cykler til skolen.
Der er i øvrigt stop/standsning forbudt på strækningen!
Skolebestyrelsen fik i den anledning uddelt en del roser til de forældre, da vi gerne ville rose for, at man
næste gang ville træffe et mere sikkert valg for aflevering af børn.
Vi oplever tilbagevendende udfordringer særligt omkring aflevere og afhente situationer, hvor de anviste
muligheder ikke respekteres. Dette medfører farlige situationer for børnene og vi opfordrer kraftigt til, at I

(gen)læser og respekterer retningslinjerne omkring trafikken på skolens områder samt naturligvis
overholder gældende færdselsregler!
Skolens principper
Som en del af Skolebestyrelsens arbejde ligger opgaven med, at udarbejde principper for skolens virke.
I tæt dialog med skolens medarbejdere, som har den faglige og professionelle indsigt i den virkelighed, som
børnene færdes i, udarbejdede vi sidste år princippet ”Sådan bruger vi mobiltelefoner, tablets og pc’ere på
Fælleshåbsskolen” samt ”Fælleshåbsskolens antimobbestrategi”
Begge principper har i år været med til at sætte retning på hverdagen i skolen.
Førstnævnte var allerede i starten af skoleåret med til at danne rammen for, hvordan de respektive
faser/årgange har valgt at skabe et fokuseret til- og fravalg af brug af device i undervisningen.
Skolebestyrelsen har modtaget positive tilbagemeldinger fra såvel medarbejdere, forældre og elever ift. at
der fra skolens side er udstukket en ramme herfor.
I indeværende skoleår har Skolebestyrelsen udarbejdet ”Princip for sponsorering”.
Skolens principper kan læses på intra og på skolens hjemmeside.
Elevrådet
Elevrådet har i år været stærkt repræsenteret i Skolebestyrelsen, hvilket er en stor fornøjelse, da deres
bidrag i høj grad er med til at samle blikket hele vejen rundt og dermed styrke skolebestyrelsens arbejde.
På baggrund af skolens antimobbestrategi satte elevrådet i efteråret fokus på trivslen på skolen. Elevrådet
var rundt i klasserne og tale med eleverne om, hvordan de oplever trivslen – herunder mobning – på
Fælleshåbsskolen. Efterfølgende iværksatte de en spørgeskemaundersøgelse på mellemtrin og i
udskolingen.
Tilbagemeldingen fra elevrådet er, at det står rigtig godt til med trivslen på Fælleshåbsskolen. Der er
generelt en oplevelse af, at man behandler hinanden godt og at mobning ikke er en del af elevernes
hverdag.
Den sidste skoledag inden vinterferien stod der også trivsel på skemaet.
Her var elevrådet værter for afholdelse af trivseldagen for hele skolen på
baggrund af Red Barnets materiale ”Min skole – min ven”.
En dag, som blev afviklet med stor glæde og tilfredshed for såvel elevrådet
som elever og medarbejdere på skolen.
Succesen forventes derfor gentaget i 2019.

Forældreskabet
Der kommer løbende feedback fra forældre, hvilket er rigtig dejligt og meget vigtigt. Vi er alle gensidig
afhængige af opbakning og en løbende dialog. Skolebestyrelsen understøtter kontaktforældrene, og bakker
op om et godt forældre-skole-samarbejde, hvor vi sammen anerkender, at vi både som skole og forældre
har et medansvar for vores fælles skole og for at børn og medarbejdere har en god dagligdag.
På skolens hjemmeside og på forældreintra finder I en folder, der beskriver samarbejdet omkring
forældrefællesskabet.
Sidste nyt
Til stor glæde for alle, er der nu kommet ny bestyrer af caféen i Gauerslundhallen, ”Sportscafé 7080”.
Det betyder nemlig, at der igen kan købes skolemad på Fælleshåbsvej. Såvel skole som lokalområdet har
taget godt imod vores nye café og vi glæder os over det nyetablerede samarbejde med Sylvia omkring at
skabe et godt og sundt alternativ til madpakken.

Sportscafé 7080 i 12-pausen.

Foredraget om sociale medier gjorde
stort indtryk på eleverne.

Torsdag d. 13. marts var alle forældre til skolebørn i hele 7080 inviteret til foredrag i Gauerslundhallen.
SSP var vært ved arrangementet og det var afslutningen på et forløb, hvor samtlige elever i mellemtrin og
udskoling har arbejdet med de sociale medier.
Foredraget blev holdt af Lykke Møller Kristensen, som har arbejdet med børn/unge og sociale medier
gennem en årrække og dermed kan kalde sig lidt af en ekspert på området.
Alligevel kunne Lykke også berette om, hvordan de sociale medier har haft negativ indflydelse i hendes
egen familie, hvor hendes datter i en periode blev ekskluderet fra fællesskabet; en harmløs konflikt i
skolegården, som eskalerede til en hadegruppe på facebook og efterfølgende mobning og udstødelse fra
fællesskabet. Et spændende foredrag, som først blev holdt i skoletiden i børnehøjde og efterfølgende gav
Lykke sit bidrag til forældrene torsdag aften. Et meget inspirerende bidrag til en højaktuel debat omkring
børn og de sociale medier.
Arrangementets form og indhold, hvor der kobles information til både børn og forældre, var en meget
positiv oplevelse. Tak for det!
Hvis I var forhindrede i at deltage i forældrearrangementet, eller har brug for en genopfriskning, ligger
Lykkes oplæg på forældreintra i PDF format.
Skolebestyrelsen er din mulighed for at være med til at præge skolen og sætte retning.
I kan finde navne på og billeder af Skolebestyrelsesmedlemmerne på skolens hjemmeside og så opfordrer vi
som altid til at kontakte, bidrage og ikke mindst tage stilling til muligheden for at byde ind som kommende
medlem af skolebestyrelsen.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen

Og naturligvis vil vi også her gøre opmærksomhed på at
sætte et stort X i kalenderen d. 31. maj hvor skolen
afholder den årlige FORÅRSKONCERT for 0-9. klasse i
skolegården på Fælleshåbsvej. Vel mødt!

