Skolebestyrelsesmøde d. 18. juni 2019 kl 17.00-20.00
Deltager

Afbud

Deltager Afbud

Halime Demir

X

Henrik Hallinger

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

X

Bettina Ravn

X

Christian Østergaard

X

Jonas Lindelof

X

Anne Marie Andersen

X

Nis Øfjord Blaxekjær

X

SFO - Malene Brixum

X

Mødet indledtes med tapas og rundvisning i
den næsten færdiggjorte villa og det oprettede
Studie17 Dansborgskolen
- og drøftelse at de nye muligheder for
skolen.
1. Meddelelser fra elevrådet
2. Punkter til beslutning
a. Princip for samarbejde mellem skole og hjem

b. Indsatsplan i forlængelse af
forældretilfredshedsundersøgelsen

Bilag med sammenskrivning fra afdelingerne
foreligger på mødet

Ad 1 Intet elevrådsmøde afholdt siden sidst.

Ad a Drøftelse af et nyt sammenskriv fra
debatten sidst, bl.a. særlig opmærksomhed
hvor børn er i sårbare situationer, om tegn på
indfrielse, om kommunikation mellem skole
og hjem.
Ny formulering udarbejdes til dot 6.
- Nikolai er ikke enig i formuleringen og vil
gerne skærpe - beder om at få en
mindretalsudtalelse i referatet.
Princippet er vedtaget.
Ad b
Ledelsen har mandatet til at udarbejde en
indsatsplan på fokuspunkter fra
forældretilfredshedsundersøgelsen.

3. Punkter til drøftelse
1.udkast til ordensregler

Ad 3. Chr. uddelte et førsteudkast til nye
ordensregler – indledende drøftelse om
vægten skal ligge på det værdibaserede eller
på det regelorienterende.
Skal der være overordnede ordensregler for
hele skolen – og specifikke ordensregler for
de forskellige afdelinger?

4. Punkter til orientering fra ledelsen
a. Ny folkeskoleaftale - status på beslutningsproces og Ad a Drøftelser om folkeskoleaftalen
evt. afledte virkninger for kommende skoleår:
- kortere skoletid og længere SFO-tid til
HDS som obligatorisk valgfag – evt samarbejde med
indskolingen
TEC
- nyt obligatorisk valgfag og skolens
FNs verdensmålspris – ildsjæleprisen. Søren Peter
planer om HDS i samarbejde med
Dalby, Peter Claudel – vores nærmeste
TEC
samarbejdspartnere og faglige mentorer for
- arbejdet med verdensmålene og
udviklingen af Studie 17 og Villaen har opnået
Studie17 m.m.
ildsjæleprisen – og det drypper af på os, fordi vores
læringsrum i studie 17 er afgørende for den udvikling,
ildsjæleprisen sigter mod…og i vedhæftede videoklip
kan I se verdensmålshjulet i Studie 17 – I ser det i
virkeligheden i morgen
https://www.verdensmaal.org/nyheder/mød-denominerede-til-danmarks-første-verdensmalspris
b.Status på personale – barsler og barselsvikarer.

c. Deltagelse i forældremøder

Ad b Redegørelse for udfordringerne med de
mange barsler og orlov - med en ansættelse
som skolen ikke ville ansætte ud over
prøveperioden - og om to stillingsopslag med
samtaler torsdag den 27. juni.
Ad c Overblik over planlagte forældremøder
kl.17-19
Klasse, dag, sted, tidsrum (forventes at være
17-19)
0. kl. Tirsdag d. 20/8 (uge 34) Klasselokalerne - Bettina
1. kl. Mandag d. 19/8 (uge 34) - Salen og
klasselokaler - Halime og Bettina
2. kl. Mandag d. 26/8 (uge 35) - Salen og nr.
47+48+49 - Nikolai
3. kl. Torsdag d. 29/8 (uge 35) - Salen og
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klasselokaler - Lena og Jonas
4. kl. Torsdag d.22/8 (uge 34) - Salen og
klasselokaler - Christian
5. kl. Tirsdag d. 17/9 (uge 38) - Salen og
klasselokaler - Lena
6. kl. Torsdag 5/9 (uge 36) - Salen - Susanne
(Christian)
7. kl. Mandag 2/9 (uge36) - Salen - Nikolai
8. kl. Mandag 9/9 (uge 37) + Mandag 13/1
(uge 3) - Salen - Bettina og Jonas
9.kl. Onsdag 21.08 (uge 34) - Salen - Susanne
MO0, MO1 og MO2 - Onsdag d. 25/9 Klasselokaler
- Lena
5. Meddelelser

a. Formanden og næstformanden.
b. Skolekontaktrådet.
c. Personalemøder
● FU-møde
● Personalemøde SFO
● P-møde.
d. SFO-forældreråd - orientering fra
forældrerepræsentanten.
6. Evt.

Ad evt.
Blomsterkummer: Lena og Halime planter før
sommerferien - og derefter skal der findes på
nyt i det nye skoleår.
Kontaktforældreklage: Klage over
Dansborgskolens toiletter - bør det ikke
bruges til at opnå noget på det politiske
niveau?

Således opfattet
Chr. Østergaard
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