Skolebestyrelsesmøde d. 09. oktober 2018 kl 17.00-19.30
Deltager

Afbud

Deltager Afbud

Halime Demir

X

Henrik Hallinger

X

Christian Janfelt

X

Vivian Korsgaard

X

Lena Juhl Seidelin

X

Elev: Chelsea Chantelle
Iyare Obazuaye

X

Bjørn Nikolaj Henrichsen

X

Elev: Jessica Tan Aquino

X

Susanne Møller Johansen

X

Birgitte Jepsen

Bettina Ravn

X

Christian Østergaard

X

Jonas Lindelof

X

Anne Marie Andersen

X

SFO - Malene Brixum

X

Nis Øfjord Blaxekjær

X

1. Meddelelser fra elevrådet

X

Har ikke afholdt møde siden sidst.
Vandposten er indviet - og er en stor succes.

2. Punkter til beslutning
a. Beslutning om yderligere opfølgning på
besparelserne på skoleområdet - udtalelser til det
politiske niveau?

Ad a. x antal udtalelser er afsendt - og besparelserne
vedtages uden tvivl i skrivende stund!
1080 timers mindre ledelsestid - 0,6 stilling.
Besparelse på rammebeløbet og på administration vil
trinvist ramme skolen frem mod 2020.
Hvordan dokumenterer vi fremadrettet effekten af
nedskæringerne?
Skal vi forsøge at påvirke processen til
budgetlægning 2020-2022?
Hvordan kommer man som forældre til at kunne
mærke besparelserne? Kan vi samle underskrifter ind
til borgerforslag til videre behandling i KB?
Punktet genoptages på decembermødet.

b. Beslutning vedr. temaet for strategidagen tirsdag
den 15/1 kl. 14.00-20.00 på Rådhuset. Der er pt.
følgende forslag:
- Udarbejdelse af en strategi for sprogfagene
- Skole-hjemsamarbejde
- Fokus på forældreinddragelse, styrkelse af
samarbejde mellem kontaktforældrene i alle
klasserne og skolebestyrelsen

Ad b. Hvad er det skolebestyrelsen vil arbejde med i
perioden på 4 år?
Hvordan kommer vi i helikopterperspektiv med
hensyn til skolens dagligdag og fremtidige virke?
En arbejdsgruppe bestående af Lena, Nikolai,
Susanne, Jonas og Anne Marie planlægger
strategidagen. Susanne indkalder til møde i
november.

- Konflikthåndtering.
- Den røde tråd i innovation og entreprenørskab.
c. Beslutning om tiltag i forhold til
blomsterkummerne – v. Bettina

Ad c. Der er indkommet en klage over blomsterne i
blomsterkummerne. SB bør have en strategi for
pasning. Elevrådet kan måske påtage sig opgaven.
Ledelsen uddelegerer og fører tilsyn med opgaven.

d. Principper for omgangsform- og tone (2012) da
det hænger fint sammen med drøftelser og
beslutninger vedr. ordensreglerne.

Ad d. “På Dansborgskolen sætter vi respekten og
tolerancen over for hinanden og i fællesskabet højt.
Vi viser respekt og tolerance ved at tale ordentlig til
og om hinanden, både når vi er sammen og i vores
kommunikation gennem sociale medier.
God omgangsform og -tone er et fælles anliggende
for elever, forældre og lærere.”
God drøftelse om princippets nødvendighed og
virkning. Måske skal princippet begrundes (formål) og afsluttes med tegn på god virkning?
Ledelsen skriver på den.

3. Punkter til drøftelse
a. Indledende drøftelser af “Ordensregler for
Dansborgskolen”. Hvad skal de indeholde?
Bilag fremsendes inden mødet (eksempler fra andre
skoler til inspiration).

Ad a. Der skal spørges ud i elevråd og i klasserne og i FU og på Personalemøde. Ud fra dette
udarbejder skolens ledelse og SBlærerrepræsentanter en prioriteret liste over de største
udfordringer ift. omgangsform osv.
“Startpakken” til nye forældre bør måske indeholde
skolens ordensregler?

b. Indledende drøftelser af skolebestyrelsens særlige Ad b. Budgetønsker 2018 udleveret. Budgetønsker
ønsker til prioriteringer i Dansborgskolens lokale
2019 er ved at blive indsamlet og blev ikke behandlet
budget 2019 for skole og SFO.
på dette møde.
Oversigt over forventet økonomi for skolen 2018 (8.
okt.) og samme oversigt for SFO Festningen blev
ligeledes uddelt.
4. Punkter til orientering fra ledelsen
a. Foreløbigt årshjul for skolebestyrelsens arbejde.

Ad a. AA udarbejder.

b. Naturvidenskabsfestival
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Ad b. Uge 39 - flot, dynamisk uge!
c. Days of Impact - KlimaZirkus
Ad c. Spændende perspektiver i samarbejdet
omkring innovation - villaen.
5. Meddelelser
a. Formanden og næstformanden

Ad a. Intet til referat.

b. Skolekontaktrådet

Ad b. Referat modtages senere - spørgsmål om
skolemadsordning.

c. Personalemøde
Ad c og d. Intet til referat.
d. FU-møde
6. Evt.

Ad 6. Drømmeskolearrangement - god oplevelse, fint
arrangement.

Således opfattet
Chr. Østergaard
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