Referat af skolebestyrelsesmøde d. 10. sep. 2019 kl 17.00-20.00
Deltager

Afbud

Deltager Afbud

Halime Demir

X

Henrik Hallinger

Christian Janfelt

X

Vivian Korsgaard

Lena Juhl Seidelin

X

Elev: Vigga Steenberg

Bjørn Nikolaj Henrichsen

X

Elev: Alexander
Dragheim

Susanne Møller Johansen

X

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

2. Punkter til beslutning
a. Høringssvar vedr. 1.høringsrunde budget
2020 - bilag fra AA.

b. Input til oplæg på SKOK-møde om
forældresamarbejde mellem Dansborgskolens
skolebestyrelse og forældre. SKOKrepræsentant Chr. Janfelt indleder punktet.

c. Temaer til høringssvar om fremtidig

X
X
X
X

Ad 1.
● Kursus - Danske Skoleelever
○ onsdag 11/9 og fredag 13/9
○ Rettigheder, vedtægter, muligheder
… hvordan bliver man et godt og
velfungerende elevråd
● Fælles elevråd - der har været indkaldt til
første elevrådsmøde
○ Desværre blev det aflyst da der kun
var valgt repr. på 3 skoler
(Dansborg og 2 mere)
● Mellem-elevråd - er i støbeskeen.

Ad a. Drøftelse: Valg og fravalg af
benchmarkingkommuner? - fx er Brøndby og Ishøj
ikke nævnt.
Enkelte sproglige rettelser.
Ad b. Næste møde den 19/9 - dagsorden er
udsendt. Om pkt. 5 tager Chr. J. til møde af sted
med
- præsentation ved bestyrelsesrepræsentanter på
forældremøder
- kontaktforældrefolder
- opbygge tradition, mad, fødselsdag ...

skolestruktur og beslutning om skriveproces.
Deadline for høringssvar er 23.9.

Ad c. Skal vi nævne lettelsen over at der ikke
arbejdes med storskolemodeller? - at vi anerkender
og bakker op om at der bør handles for at hindre
den skæve udvikling mellem skolerne? - hvordan
får vi Dansborgskolen gjort synlig som ikke blot
en “nå-skole”/en profilløs skole (er allerede et
spændende punkt til strategidagen!)?
Torsdag den 19/9 kl. 10.00 sendes Anne Maries
oplæg til mailboksene - og kommentarer/svar
tilbage skal være senest 20/9 kl. 12.

d. Oplæg til forældremøder vedr.
præsentation af skolebestyrelsen og dens
arbejde - beslutning om indholdet jfr. punktet
om skolebestyrelsens beføjelser, som Nikolaj
fremsendte på Intra 26.8.

e. Oplæg ved fmd. Jonas - foreløbige planer
for skolebestyrelsens arbejde i 2019-20
Prioriteringer i forhold til praksisfortællinger
i 19/20 besluttes.

Ad d. Drøftelse af forskellige opfattelser af hvad
skolebestyrelsen kan beskæftige sig med - af
lovgrundlaget og fortolkninger af dette - og hvad
bestyrelsesrepræsentanterne skal give af oplæg på
forældremøder.
Talepapiret til forældremøderne er out datet og
skrottes.
Ad e. Bilag: Årshjul gennemgået af Jonas - inkl.
strategidagen - åben med formuleringer om
Dansborgskolen fremtidige profil.
Årshjulet blev rost for at give baggrund for et
spændende og relevant arbejde.
Strategidagen placeres tirsdag den 4. februar 2020
kl. 14.00-19.30.
- Rådhuset, Sollentuna 2 og Tuusula, er booket til
seancen.

3. Punkter til drøftelse
4. Punkter til orientering fra ledelsen
a. Chr. Ø. går på pension

Ad a. Sidste skoledag på Dansborgskolen 15/11
2020. Under protest fra skolebestyrelsen.
Drøftelse af procedure ved nyansættelser og de
politiske muligheder/realiteter i Hvidovre.

b. Elevtal

Ad b. Elevtal pr. 5/9: 771 elever.

c. Opfølgning på forældretilfredshedsundersøgelsen - de besluttede indsatser.

Ad c. Skolens indsatsplan - fremsendt til Center
for Skole og Administration - blev delt rundt.
Udsendes sammen med referatet. Kan evt.
kommenteres senere.

d. Orientering om tilsyns- og
udviklingssamtale med Ledelsen fra Center
for Børn og uddannelse 9.9.2019

Ad d. Tilsyns- og udviklingssamtale med
Skolechef René Rasmussen Sjøholm og 3
konsulenter. Rundvisning og drøftelse af
● evalueringskultur og -praksis
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● didaktikker - læringsmiljø - Studie17
● professionelle læringsfællesskaber og
selvstyrende team
● fysiske rammer - fleksible læringsmiljøer.
e. Skolens arbejde med at følge op på
elevtrivselsundersøgelsen arbejdsdokumentet præsenteres til
orientering.

Ad e. Udsættes til næste gang.

f. Trivselsdag onsdag 4/9

Ad f. Tema: Fri for mobberi > Sådan gør vi.
DCUM - storemakker/lillemakker - Leg på tværs reception ved trivselstavlen med uddeling af
trivselsbamser

d. Puljemidler til cykelparkering

Ad d. Ansøgning fremsendt. Kopi vedhæftet
referatet.
Området beses af Vej- og trafikmedarbejdere
torsdag 12/9 kl. 13.00.

5. Meddelelser
a. Formanden og næstformanden.

Ad a. Intet til referat.

b. Skolekontaktrådet.

Ad b. Møde i næste uge.

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

Ad c. P-møde - med afbud fra oplægsholder vedr.
affaldssortering.
Pensionering - fremtid - scenarier.
Budget - fremtidige ønsker - fokuspunktønsker

d. SFO-forældreråd - orientering fra
forældrerepræsentant Malene Brixum

Ad d. Aftaler om arrangementer. Ideer til
forældremøder.

6. Evt.

Ad evt.
● Trafik - meget ubehageligt på en
regnvejrsdag - kan gaden lukkes eller
ensrettes? Lena og Nis rykker!
● Årsberetning 2018-2019 - under
udarbejdelse. Fremlægges muligvis
fremover på første skolebestyrelsesmøde.
● Princip for Udskoling? Drøftes på
strategidagen - måske under temaet profil
for Dansborgskolen.

Således opfattet
Chr. Østergaard
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