Dansborgskolen
Sollentuna Alle 6
2650 Hvidovre
Tlf: 7242 1990
E-mail : dansborg@hvidovre.dk
d. 05-10-2021

Dagsorden
Vedrørende

Møde i Skolebestyrelsen på Dansborgskolen

Dato:

7/12 2021 kl. 17.00-20.00

Sted:

Dansborgskolen, personalerummet

Deltagere:

Jonas Lindelof, formand
Lena Juhl Seidelin, næstformand
Halime Demir
Christian Janfelt
Nikolaj Bartholin Henrichsen
Susanne Møller Johansen
Vivian Korsgaard
Malene Dreyer
Kasper Nyholm

Afbud:

David C.H. Østerbøg
Anders Wolfsberg
Helena Djukic, 9.v formand elevråd
Ela Ücler, 9.y, næstformand elevråd

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Praktikforløb på 8. og 9. årgang. Gæst: Simon (studievejleder tilknyttet Dansborgskolen).
Simon gennemgår sin funktion og opgaver på skolen med udgangspunkt i præsentation.
Gennemgangen tages til efterretning og der svares på spørgsmål fra bestyrelsen.

3. Nyt fra elevrådet.
Punktet udgår da eleverne har meldt afbud.

4. Valgfagsudbuddet 8. og 9. årgang, herunder eksamen.
Malene gennemgår skolens valgfagsordning som består af obligatoriske valgfag på 7. og
8. klassetrin som afsluttes med eksamen. Se skema nedenfor.
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Der udtrykkes ønske om at valgfagsudbuddet udvides, og at der eventuelt kunne tænkes
på valg af tredje sprogfag.
Valgfag på Dansborgskolen i skoleåret 2021-2022

Obligatoriske valgfag som
skolen skal udbyde og
eleverne skal vælge.
På 7. og 8. klassetrin er det
ministerielt bestemt hvad
der skal udbydes.

7. og 8. årgang

9. årgang

Valgfag:
- Håndværk og design
- Madkundskab
- Musik

Valgfag:
- Idræt
- Retorik/debatklub
- Dansk Boost
- Mat boost
- Film/medier
- Billedkunst

120 timer i alt fordelt på 7. og 8. klassetrin. Det
svarer til 2 ugentlige lektioner i to skoleår.

På 9. klassetrin bestemmer
skolen selv hvad der skal
udbydes.

Valgfaget afsluttes med eksamen

Frivillige valgfag er noget
skolerne kan udbyde og
som er frivilligt for
eleverne at vælge.

Valgfag:
- Ugens aktuelle
- Psykologi
- Fitness

Ingen valgfag udbudt

Ingen valgfag udbudt

Omfanget er 60 timer
pr. år.

5. Introduktion til ”karrierelæring”.
Malene introducerer kort bestyrelsen for ”karrierelæring” som er et tema der er drøftet i
netværket for de faglige ledere i udskolingen. Gennemgangen tages til efterretning og der
svares på spørgsmål fra bestyrelsen.

6. Coronasituationen
Kasper fortæller om smittetallenes udvikling på skolen, håndtering af retningslinjer,
testmuligheder og hvordan det påvirker dagligdagen. Overordnet set kan må det
konstateres at selvom der har været en del smitte på skolen, ser det ud til af smitten
hurtigt kommer under kontrol i de klasser hvor der er smittetilfælde. Vi opererer fortsat
inden for almindelig folkeskolelov. Der stilles spørgsmål fra bestyrelsen som ledelsen
svarer på.
7. Fortsat snak om strategidag med udgangspunkt i oplæg fra Kasper og Jonas.
Overordnet tema: ”Hvad forstår vi ved god kvalitet i undervisningen på Dansborgskolen?”
Der var forskellige input til oplægget:
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Kvalitet kan også være elevernes evne til at gennemføre ungdomsuddannelser.
Godt overordnet tema som er relevant i mange sammenhæng, f.eks. i snakken om
studievalg og opmærksomhed på problematisk præstationskultur og karrierelæring.
Temaet er meget omfangsrigt og kan med fordel skæres til.
Valgfag – kan vi tilbyde andre valgfag som understøtter børns interesse?
Kunne vi kigge på hvilke metoder, rammer der er for elevernes gode undervisning?
Hvad med de børn som ikke nødvendigvis trives med røv til bænk?
Kunne vi bruge et eller to møder inden seminariet til at forberede os?
Der er masser stof i formålsparagraffen – den kunne man godt kigge nærmere på.
Kigge på konkrete forløb og snakke om hvad det giver af kvalitet, f.eks. lejrskole
eller teater.
Få lærernes og eleveres stemmer.
Det målbare og det ikke målbare.
Hvad med de ydre faktorer, f.eks. kommer børnene undervisningsparate i skole?

På det næste bestyrelsesmøde kigger vi på hvordan skolens resultater i den
traditionelle kvalitetsmåling ser ud. Kasper og Jonas arbejder videre med et endeligt
program for strategidagen. Dette fremlægges på bestyrelsesmødet d. 18/1 2022.

8. Resultaterne fra undersøgelse om sikre skoleveje.
Bestyrelsens forholder sig kritisk til de data som er fremlagt i undersøgelsen. Overordnet
set siger data ikke sønderlig meget, og det kunne have været ønskværdigt med
dataudtræk som var mere nuancerede. Det kunne være interessant at lave vores egen
spørgeundersøgelse hvis vi rent faktisk skulle forsøge at gøre noget ved adfærd.

9. Evt.
-

Lukket punkt.

