Skolebestyrelsens årsberetning, Fælleshåbsskolen
Fælleshåbsskolen, april 2016

Skolebestyrelsens årsberetning blev fremlagt på opstillingsmødet til Skolebestyrelsesvalget i går d. 26. april.
Her kunne man blive præsenteret for kandidater til Skolebestyrelsesvalget samt høre mere om
Skolebestyrelsens arbejde. Vi udsender årsberetningen her nedenfor, så alle forældre og medarbejdere har
mulighed for at læse den. God læselyst.

Fælleshåbsskolen
Skolebestyrelsen varetager Fælleshåbsskolens interesser og indgår i dialog med skoleforvaltningen og
politikerne.
Skolebestyrelsen har det seneste år været optaget af at skabe fokus på bæredygtig skoledrift i hele 7080
området. Fra politisk hold har man prioriteret at investere omkring elevstigningen på Englystskolen, hvilket
vil medføre ændrede vilkår for alle skoler i 7080.
Vi ønsker i Skolebestyrelsen fortsat at arbejde for, at Fælleshåbsskolen også i fremtiden er det naturlige
skolevalg for alle familier i skoledistriktet med fokus på at skabe de bedste rammer for udvikling, trivsel og
læring for alle elever.

Skolebestyrelsen for Fælleshåbsskolen:
Formand:
Anja Hansen (kontaktperson for specialklassen)
Næstformand:
Charlotte Rask-Jepsen
Medlemmer:
Tina Dreymann, Lenike Vemmelund, Michael Riise, John
Kristensen, Trine Wittrup (kontaktperson for Vildanden)
Suppleanter:
Lisa Lyngsøe
Medarbejder repræsentanter:
Rikke Lindholm, Søren Balle Rasmussen
Elevråds repræsentanter:
Kathrine Eleonora Lindberg Fenger, Martin Clement
Der er valg til skolebestyrelsen i år, hvor følgende skolebestyrelsesmedlemmer er på valg;
Tina Dreymann, Trine Wittrup og Michael Riise. Alle ønsker genvalg.
Deadline for at stille op er d. 9. maj.
Man kan opstille ved at sende en mail til Skoleleder Flemming Mahler Pedersen på mail: flmpe@vejle.dk.
Torsdag d. 12. maj vil der være møde for de opstillede kandidater ifht. at se, om der kan opnås fredsvalg
(posterne fordeles under enighed) eller om der skal være afstemning (der er flere der ønsker at opstille til
de samme poster).
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Årshjul til brug i Skolebestyrelsens arbejde
Vi udarbejdede sidste år et årshjul, som blev sat i gang med start i det nye skoleår sidste år i august.
Årshulet indeholder en oversigt over de ”SKAL”-opgaver, som Skolebestyrelsen er forpligtiget til at
varetage. Derudover indeholder årshjulet de opgaver, som Skolebestyrelsen og ledelsen i fællesskab på
Fælleshåbsskolen mener er relevante i forhold til arbejdet på skolen. Disse er både faste årlige opgaver, og
samtidig giver det overblik til, at det er muligt at planlægge og prioritere andre opgaver og tilsyn ind i løbet
af året.

Stort fokus på overgange
Indskolingen skiftede efter påske sidste år fra aldersintegreret undervisning til årgangsopdelte hold.
Medarbejderne gennemførte en særdeles glidende overgang, som havde et meget naturligt flow og som vi
har indtryk af, var en værdsat beslutning for både børn, forældre og medarbejdere. Indtil sommerferien og i
perioden efter skolestart blev de nye elevhold og medarbejderteams rystet sammen, og indskolingen har
nu fået en helt anden ro og overskuelig struktur.
Der er flere naturlige overgange i et barns skoletid, hvor der er skift af voksne omkring barnet. Det er
eksempelvis ved overgang børnehave-skole, indskoling-mellemtrin og mellemtrin-udskoling. Sidste år blev
der til disse overgange lavet en detaljeret oversigt over hvad og hvordan, der skal overleveres for at sikre
den bedst mulige overgang for både elever og medarbejdere. Denne oversigt bliver løbende evalueret og
opdateret.
I år er der fra Forvaltningens side ligeledes udarbejdet en folder ”Principper for den gode overgang fra
dagtilbud til skole” for at sikre den bedst mulige overgang, når kommunens børn starter i skole.
Fælleshåbsskolen arbejdede allerede ud fra de principper, der er beskrevet i folderen, og har gode
erfaringer med det. Skolebestyrelsen har i det seneste år ligeledes fulgt evaluering af overgang mellem 2.
og 3. klasse, hvor eleverne udover at skifte lærere også skifter matrikel. Medarbejderne har gjort et stort
arbejde ved at evaluere og tilpasse overgangen, så den fremover bliver så god som mulig for de kommende
3. klasser. På skolens hjemmeside kan man læse ”Samarbejdsaftale Gårslev Skole og Fælleshåbsskolen”.
Samarbejdsaftalen har i år været til gennemgang i Skolebestyrelsen. Vi er meget optaget af at skabe de
bedst mulige rammer for overgange for både elever, forældre og medarbejderne, da vi ser dette som et
vigtigt fundament for et godt skoleforløb.

Opstart af formelt samarbejde mellem Vejle Kommunes Skolebestyrelser
Der blev i starten af 2016 opstartet et formelt samarbejde mellem Vejle
Kommunes Skolebestyrelser. Samarbejdet har til hensigt at være talerør
overfor politikerne og Forvaltningen i de sager, hvor det giver mening at man
taler med en fælles stemme. Der er i samarbejdet en stor anerkendelse af, at
vi også er meget forskellige skoler med forskellige forudsætninger og dermed
forskellige behov. Derfor vil de enkelte emner ikke altid være relevant for alle
skoler, så et af fokusområder er derfor også, at de enkelte skoler skal have større råderum til egne
prioriteringer. Samtidig vil samarbejdet også virke som en erfa-gruppe i forhold til de opgaver, man i
skolebestyrelserne arbejder med. Så behøver vi alle ikke at opfinde den dybe tallerken hver gang, hvis
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andre har arbejdet med samme emne, og der er erfaringer vi hver især kan trække på hos hinanden. To
gange årligt mødes alle skolernes formænd, skolelederne, politikerne i Børne- og Familieudvalget samt
repræsentanter fra Forvaltningen til et dialogmøde. Gennem samarbejdet mellem Skolebestyrelserne
håber vi på, at det er muligt den vej igennem, at skolerne kan være med til at påvirke og prioritere hvilke
emner, der er på dagsordenen på dialogmøderne.

Skolevej
Skolebestyrelsen var sidste år løbende i dialog med både Børne- og Ungeforvaltning og Teknisk Forvaltning
vedrørende de udfordringer, der var/er med skolevejen mellem de to matrikler.
Et af de helt store fokusområder har været skolebussen, hvor der sket en positiv udvikling. Skolebusserne
er nu udstyret med seler, hvilket har givet en efterspurgt ro og dermed også mere sikker transport for
børnene.
I forhold til cykelvejen er der nu blevet opført helleanlæg på Andkærvej, hvilket gerne skulle medvirke til, at
elever, som cykler til skole, vil opleve en mere sikker krydsning af den trafikerede vej. Skolebestyrelsen har
netop sendt en henvendelse til Teknisk Forvaltning da vi oplever, at forholdene omkring hellerne ikke er
helt hensigtsmæssige.
Generelt vil vi i Skolebestyrelsen gerne opfordre til, at vi som forældre viser det gode eksempel i trafikken,
når vi færdes med vores børn såvel som fodgænger, cyklister eller når vi transporterer børnene i bil.
Vi henviser til, at der er udarbejdet retningslinjer for trafiksikkerhed og trafikal adfærd omkring
Fælleshåbsvej og forventer, at alle forældre bakker op omkring dette:
http://www.faelleshaabsskolen.dk/Infoweb/indhold/Trafik/Trafikfolder.pdf
Der vil blive udarbejdet tilsvarende retningslinjer for Skovbyvej.

”Biler må under ingen omstændigheder standse på Hørgyden, hvor der er
skiltet med standsningsforbud, for at afsætte børn”.
Citat fra Fælleshåbsskolens trafikpolitik
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 understøtte 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
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for at børn og medarbejdere har en god dagligdag. Vi var til stede på efterårets forældremøder, da vi
ønsker at være synlige over for jer forældre, og at I her har mulighed for her at høre mere om
Skolebestyrelsen og samtidig stille spørgsmål til os.
På skolens hjemmeside og på forældreintra finder I en folder, der beskriver samarbejdet omkring
forældrefællesskabet. Den beskriver både samarbejdet omkring fællesskabet i den enkelte klasse og den
rolle, som vi ønsker at klasserådene kan varetage, nemlig som sparring til skolen og høringspart for
Skolebestyrelsen. Den rolle har klasserådet i indskolingen allerede haft andel i, i forbindelse med
omstruktureringen, hvilket har været meget værdifuld for ledelsen og Skolebestyrelsen.

På såvel forældremøder, lærermøder, skolebestyrelsesmøder samt i medierne er der i øjeblikket øget
opmærksomhed på børn og unges brug af mobiltelefoner.
Det er et emne med mange og også forskellige meninger og holdninger. I Skolebestyrelsen er vi i øjeblikket i
gang med at udarbejde en fælles politik for Fælleshåbsskolen ift. hvordan vi som skole ønsker, at eleverne
anvender mobiltelefoner i skoletiden. Dette foregår naturligvis i tæt dialog med skolens medarbejdere, som
kan bidrage med hvilke gevinster/udfordringer, der er ved brug at mobiltelefoner.
Vi håber at kunne præsentere en fælles retning til starten af det nye skoleår.

Sidste år var Skolebestyrelsen værter ved egen stand under forårskoncerten.
I år vil vi være at finde som jury under koncerten og glæder os til Fælleshåbsskolens årlige fælles
arrangement i skolegården på Fælleshåbsvej.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Fælleshåbsskolen

I år ligger forårskoncerten torsdag d. 2. juni 2016 – vi ses
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