Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 17. marts 2019 kl. 17.00-20.00
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: Frederik Hinsch

X

Susanne Møller Johansen

X

Bettina Ravn

X

Christian Østergaard

X

Jonas Lindelof

X

Anne Marie Andersen

X

Nis Øfjord Blaxekjær

X

SFO -

X

1. Meddelelser fra elevrådet
Pige fra skolepatruljen ramt af bil - samling med Nis
og Hans Cramer - en trafikpolitik-flyer udleveres
hver morgen i en periode
- Lena vil gerne deltage.
Drøftelse om sikkerheden i lysreguleringen i krydset
Hvidovrevej - Sollentuna Allé - på baggrund af en
farlig hændelse en morgen.
Skolebestyrelsen beslutter at henvende sig til
Hvidovre Kommune - Lena udarbejder et brev.
2. Punkter til beslutning
a. Princip for samarbejde mellem skole- og hjem.

Ad a. Forskellige forslag er indskrevet i en kladde udleveret.
Drøftelse af
● Placering af skole-hjemsamtalerne.
● … i tilfælde af konflikter i hjemmet.
● Indledningen med henvisning til folkeskolens
formål.
Det bearbejdede princip fremsendes til godkendelse
på næste SB-møde.

3. Punkter til drøftelse
a. Princip for Dansborgskolens afdelingsopdeling.

Ad a. Drøftelse.

b. Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne –
fagfordeling.

Ad b. Princippet slettes da det dækkes via Princip for
Dansborgskolens afdelingsopdeling.

c. Princip for vikardækning.

Ad c. Princippet fortsætter - og tegnene justeres.

4. Punkter til orientering fra ledelsen
a. Status – Lederansættelse.

Ad a. Anne Marie orienterede om processen - og om
usikkerheden om, hvad det politiske niveau beslutter.
Ansættelsesprocessen på Dansborgskolen er
foreløbig sat i bero.

b. Endelig udgave af princip for den samlede
indskoling - er gældende indtil vi tager den op i
forbindelse med ansættelse af afdelingsleder.

Ad b. Drøftet i anden forbindelse.

c. Forældretilfredshedsundersøgelsen - vi fik den
torsdag 14.3. Skolebestyrelsen skal behandle
resultater og udarbejde handleplaner for skole og
SFO i samarbejde med skolens ledelse i perioden
marts-juni.
(Læsetid sættes af på mødet!)

Ad c. Skolebestyrelsen behandler resultater og
skolens handleplaner på møderne i maj og juni.
● Hvordan vægter spørgsmål om madordningen
i det samlede resultat?
Lena og Chr. Ø. lægger strategi for
henvendelse til forvaltningen.
● Hvilket temaer er det især spændende at tage
op til behandling?

d. Hvilke møder i bestyrelsen er diætberettigede?
Ad d. Blev omdelt - og det udsendes digitalt.
e. Status fra arbejdsgruppen vedr. innovation.
Ad e. Arbejdet har ligget stille pga. private årsager.
5. Meddelelser
a. Formanden og næstformanden.

Ad a. Intet til referat.

b. Skolekontaktrådet.

Ad b.Møde afholdt på Risbjergskolen sidst.
Lederbesparelsen blev drøftet - med tydelig reaktion
fra politikerne.
Patrick fra 9.y deltog i mødet og udtalte sig om hvad
er en god skoledag.

c. Personalemøder.
● FU-møde.

Ad c.
● FU-møde.
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● Personalemøde SFO
● P-møde.

○ Fagfordeling og tidsproces.
○ A-fagsdage.
○ Valg af indsatsområder i det
kommende skoleår.
○ Obligatoriske valgfag i kommende 7.
klasse.
● SFO-personalemøde
○ Oprydning i ferie og løn,
arbejdstidsregistrering - fælles
bestræbelse på at få styr på tingene.
○ Lederansættelse - ansættelse af
indskolingsafdelingsleder.
● P-møde
○ Ikke afholdt siden sidst.

d. SFO-forældreråd - orientering fra
forældrerepræsentanten.

Ad d. Afbud fra SFO-forældrerådet.

6. Evt.

Ad 6
● På næste møde: Hvordan formaliserer vi
tilsyn med skolens principper?
● Dansborgskolens principper findes via
skoleporten – Dansborgskolen.dk under
Skolebestyrelse > Dokumenter > Principper.
● “Information til forældre om ForældreIntra på
Dansborgskolen” på Skoleporten bør
revideres.
● At skrive til Skolebestyrelsen - bør åbnes på
Intra.

Således opfattet
Chr. Østergaard
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