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1. Meddelelser fra elevrådet
Intet til referat.
2. Punkter til beslutning
a. Princip for samarbejde mellem skole og hjem Ad a. Forslag med forskellige tilføjelser fra tidligere
møder blev omdelt og drøftet.
Tilføjelser -Tegn på indfrielse blev drøftet. Punktet
bliver taget op igen på næste møde.
b. Svar til forældre vedr. henvendelse om brug
af mobiltelefoner

Ad b. Svar til forældre: Skolebestyrelsen er i gang
med revidering af ordensreglerne, inkl. retningslinjer
for at medbringe (og evt. bruge) af mobiltelefoner i
skoletiden.
Der er netop nu kun generelle regler for brug af
mobiltelefoner formuleret i skolens ordensregler og i
skolens antimobningsstrategi.
Skolen udformer et svar.

c. Hvor skal vi fremadrettet beskrive regler for
omgang med/brug af mobiltelefoner på skolens
matrikel, så det er tydeligt for forældre
Vi skal sikre os, at der er tydelig information om
vores undervisning vedr. dannelse og uddannelse i
brugen af mobiltelefoner, samt at der
afdelingsopdelt er simple regler for brugen.
.

Ad c. Skolebestyrelsen indleder et arbejde med
revidering af skolens ordensregler. Ledelsen arbejder
med første udspil og med inddragelse af
medarbejderne.
Enighed om at der bl.a. skal angives klare
retningslinjer for
* Brug af mobiltelefoner
* “Sukkerpolitik” - at store elever medbringer søde

drikke og kager på skolen efter frikvarterer.
* Brug af snus blandt de store elever.
d. Tilladelse til at vi som skole arbejder med
medarbejdernes udvikling af deres
pædagogiske praksis gennem

videooptagelser af undervisningen
Metoden har lærere og pædagoger lært sig
gennem kurserne i relationskompetence.
Relationskompetencekurset ICDP står for
International Child Development Programme.
I kurset har lærere og pædagoger med
forældrenes tilladelse brugt videooptagelser af
udvalgte elementer i en lektion (fx start eller
slut på en lektion) – optagelser som
efterfølgende gøres til genstand for en analyse
af den pædagogiske praksis. Til ICDP-kurset i
Hvidovre Kommune var der også kursus for
særlige ressourcepersoner. Disse
ressourcepersoner er for Dansborgskolen de
uddannede vejledere.

Ad d. Anne Marie går dybere ind i juraen - og
skolebestyrelsen giver tilladelse til at arbejdet med
videooptagelser kan fortsætte.

3. Punkter til drøftelse
a. Forældretilfredshedsundersøgelse opfølgning - handleplaner ... inden 28.juni
Hvad ønsker skolebestyrelsen særlig
opmærksomhed på?
Processen er derudover, at afdelingerne drøfter og
beslutter input til de 5 områder, så skolebestyrelsen
kan få dem til behandlingen af punktet på
junimødet.

Ad a.
SB-medlemmer skriver tilbage med hvilke
fokuspunkter de ønsker behandlet nærmere.
Undervisningsdifferentiering … faglig fordybelse ...
to-voksen ... trafikpolitik … skolens formidling af
skolens virke …
Kommunikation: Facebook eller nyhedsbreve eller
...?

b. Hvordan fører SB tilsyn med skolens
virksomhed?
Punktet er rejst på sidste møde og sat på denne
gang. Drøftelserne danner grundlag for beslutning
som bliver retningsgivende for skolebestyrelsens
tilsynsarbejde.

Ad b. Håndbog for skolebestyrelser, hvori det bl.a.
hedder:
Folkeskoleloven bestemmer, at skolebestyrelsen
fører tilsyn med hele skolens virksomhed, dog
undtagen personale- og elevsager.
Områder kan fx være:
* de fysiske forhold,
* undervisningens indhold, omfang og kvalitet,
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* undervisningsmidler,
* SFO-en,
* elevernes trivsel,
* forældrenes tilfredshed,
* ledelsen af skolen,
* om principper i praksis m.m.
Skolebestyrelsen træffer beslutninger på møder.
Tilsynet udøves møder, fx på baggrund af
redegørelser fra skoleledelsen, resultater af
afgangsprøver, forældretilfredshedsundersøgelser
o.a. datamateriale.
Næste skolebestyrelsesmøde indledes eller afsluttes
i skolens nyrenoverede scienceområde - villa,
orangeri, udeskole, Studie17...
4. Punkter til orientering fra ledelsen
a. Ny folkeskoleaftale - status på beslutningsproces Ad a. Ændringer: bl.a. skoledagen gøres kortere for
og evt. afledte virkninger for kommende skoleår.
indskolingen - UUV-tiden forkortes - SFO-

åbningstid udvides - mulighed for to-voksentimer
vurderes - skoledagen indledes kl. 8.15.
b. Status leder-/ledelsesbesparelser 2019

c. Status besparelser i alt for finansår 2020

d. Årets indsatsområder - fra fag- og
opgavefordelingskickoff 8.april

Ad b. Har været i KB igen - ekstrabevilling 4 mill. i
en udviklingspulje. Ingen klarhed over hvad den
konkrete beslutning er.
Skolen presser på for at få afklaring vedr.
muligheden for at ansætte en indskolingsleder.
Ad c. Besparelserne for Dansborgskolen i 2020 er
omkring 1,475 mill. kr. - forventet udgang af 2019 er
et plus på 800.000 kr.
Ad d.
* UUV faglig fordybelse hvorfor, hvad og hvordan?
* ICDP opfølgning
* Åben skole ZOO, Quark, projektopgaven Elever af
Ellehammer, musikskolen (basuner på 3. årg.),
Ungdomsskolen (eksempler: En dag på vandet ,
overnatning med 7 årg., førstehjælp …)
* Grønt flag
* Innovation og entreprenørskab
* Villa/Container-læringsrummene
* Fagteamskub: HHH, PLF
* Indførelses af AULA
* Team - brushup - bl.a. brug af fleksibelt skema
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* Inklusionshandleplanen
* Varierede evalueringsformer
* Gode elevplaner (status pæd.udvalg i kommunen hvad skal vi - hvad må vi?)
* Skakkultur på Dansborgskolen
* De nye obligatoriske valgfag - HDS, MUS, BK,
MADK - værdierne grundlægges fra skolestart og
understøttes op gennem indskoling og
mellemtrinnet.
5. Meddelelser

a. Formanden og næstformanden.

Ad a. Svar fra Trafik-Per - og skolen bør bestille
nogle betjente til overvågning.

b. Skolekontaktrådet.

Ad b. Mail fra Christian J. vedr. sidste SKOK-møde.

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

Ad c.
P-møde vedr. fag- og opgavefordeling mandag den
13. maj.

d. SFO-forældreråd - orientering fra
forældrerepræsentanten.

Ad d.
Intet til referat.

6. Evt.

Ad Evt. Intet til referat.

Således opfattet
Chr. Østergaard
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