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Sollentuna Alle 6
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04-05-2021

HCZ / Hanne Correll

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 4.maj kl. 17.00 – 20.00

Referat

Deltagere:

Ledelsen, Anne Marie Andersen, Malene Dreyer Pedersen

Medarbejderrepræsentanter, Bettina Bal, Anders Peter Wolfsberg.

Forældrerepræsentanter, Jonas Lindelof skolebestyrelsesformand,
Nikolaj Henrichsen skolebestyrelsesnæstformand, Malene Laustsen,
Christian Janfelt, Susanne Johansen, Halime Demir, Lena Juhl
Seidelin

Referatet fra marts måned godkendt

1.Nyt fra elevrådet

Elevrødderne havde desværre ikke mulighed for at møde frem til dette
møde. De har den 8, juni i kalenderen, hvor de glæder sig til at deltage.
Suppleanter havde meldt sig på banen, men er desværre ligeledes
blevet forhindret i deltagelse.

2. Beslutning om

● Tilføjelser i relevante principper efter strategidagens fokus
på “Livsduelighed”



○ Princip for understøttende undervisning (bilag):

Der er kommentarer til:

Tegn på indfrielse:

...Lærere og pædagoger udarbejder fra periode til periode en oversigt
over, hvad de understøttende aktiviteter særligt skal fremme i de enkelte
perioder.

Der blev drøftet forslag til ændringer i teksten omhandlende :

Det skal være tydeligt at læringsmål betyder noget

Perioder ændres til forløb

Der skal fremgå noget om alsidig evaluering og  data

Forældretilfredshedsundersøgelsens spørgsmål om, hvorvidt ens barn
bliver udfordret fagligt og motiveret til at lære mere scorer “tilfreds” eller
“meget tilfreds”... At det kan virke lidt vagt.

○ Princip for den afdelingsopdelte skole (bilag):

Dette princip vedtages med tilføjelserne i de tilhørende
overgangsprocedurer, hvor der er særlig opmærksomhed omkring
overgangene. Bhkl/1.kl - 3. kl/4.kl - 6. kl/ ny klassedannelse i 7. klasse

Skolebestyrelsen er i denne forbindelse optaget af fokus på
samarbejdet mellem klub og skole.

Det blev besluttet, at der tages tre fire spørgsmål med til SKOK i
forbindelse med, hvordan strategien er for samarbejdet mellem skole og
klub. Hvad skal pædagogerne i skolen i forhold til elevernes læring i det
samarbejde. Spørgsmålene kan stilles til strukturen.

Kommende SKOK møde er 27. maj

● Revision af Dataårshjulet (bilag)

Årshjulet skal gerne være understøttende for skolebestyrelsens arbejde
henover året - til skolebestyrelsens årshjul.

For yderligere se ovenstående

● Revision af trivselsårshjulet  (bilag)



Se ovenstående

● Kontaktperson vedr. trafikprojektet “sikre skoleveje”. Lena
stiller gerne op som kontaktperson. Lene, Christian , Susanne,
Anders og Anne Marie har deltaget i første møde d 26.4. og
fortæller kort om processen. (bilag om projektet er vedhæftet)

Der blev kort fortalt om hovedpunkter fra mødet:
Skoleveje

Gåbusser

Nudging

Værdier - Holdninger

Hvis der ikke kan køre biler, tager elevernes cyklen eller går.

Der blev udtrykt undren over , at man i Hvidovre Avis efter afholdelse af
trafikmødet kunne læses , at der kan ændres i skoledistrikterne. Både
trafikken og skoledistrikterne har været i spil i mange år.

Artiklen i Hvidovre Avis handler om sagen, skolebestyrelsen ahr sendt
høringssvar på vedr. principper for ændringer af skoledistrikterne.

Lena og Susanne er valgt so kontaktpersoner i trafikprojektet

3.a Drøftelse af konstitueringstidspunkt i forhold til sikring af god
start for ny leder. Jonas foreslår, at konstitueringen sker på
junimødet, så formanden for 2021/2022 kan have kontakt med ny
skoleleder inden sommerferien for at sikre god indkøring også i SB

Der foreslås, at der konstitueres på kommende møde den 8. juni.

Det anbefales, at man går hjem og tænker over om man vil tage
formandsposten, næstformandsposten, SKOK og suppleant til SKOK
skal vælges. Disse skal konstitueres frem til foråret 2022, hvor der er
valg til skolebestyrelsen

3.b Drøftelse af skolens arbejde med ligebehandling af køn.
● Læs fx seneste nummer af magasinet Skolebørn med tema
om køn.
● Hvornår oplever skolen kønsmæssig ligestilling som
vanskelig/nem?
● Hvordan kommer kønsproblematikker til udtryk i skolen?
● Hvordan tackler skolen evt. vanskeligheder på området?
● Hvordan kan SB støtte op om arbejdet?

Der blev taget en kort runde blandt skolebestyrelsesmedlemmerne, og
deres tanker om køn.



Vi skylder vores børn og unge at drøfte denne kønsdebat

SB drøftede forskellige perspektiver på køn herunder undervisningens
tilrettelæggelse ift kønsstereotyper

Kropssprog og beklædning

Rollemodeller - hvordan eksponerer de voksne sig, i forhold til at være
rollemodeller for børnene

Stereotyper

Favorisering af køn i undervisningen - at de voksne kan have en
bestemt forventning til et køn

Kan man skille kønsdebatten fra en ligestillingsdebat?

Vores betragtninger af køn i de voksnes forventninger

Hvad har coronaskolen gjort for drengene og for pigerne ?

Man kan bringe elevrådet på banen for at høre barnets stemme i
kønsdebatten

Kønsdebatten kan være et spændende tema til strategidagen til næste
år.

4. Orientering om

○ Ansættelsesproces og tidsplan for ansættelse af ny
skoleleder

Der har været afholdt det første møde i forhold til ordlyd. Dette møde
var uden de politiske udvalgte.

Musik og kreativitet fylder meget for Dansborg og er en stor del af
Dansborgskolen.

Der er produceret en video som en del af stillingsopslaget. Video er
børn fra koret der synger til en potentiel ansøger.
Kommunikationsafdelingen har produceret – og videoen bliver lagt på
de sociale medier.

Der er deadline for ansøgning til skolelederstillingen den 13. maj.

○ Skoleplan 2021/2022 (dokument, der skal udarbejdes som
følge af ny OK for lærere og børnehaveklasseledere



Der er udarbejdet et nyt dokument, som følge af OK20 og en lokalaftale
om læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsrammer.
Dokumentet hedder en skoleplan. Skoleplanen danner grundlag for
skoleårets planlægning – oplæg er udrabejdet af ledelse og TR
hvorefter det har været på et samarbejdsmøde med personalet.

○ Fag-og opgavefordeling sat i gang - tidsplan til orientering, fokusområder til
orientering (Præs til orientering)

Det hjælper, at vi pt har haft mulighed for på skift at være fysisk sammen at få fordelt alle
opgaverne i skoleåret i en god dialog.

De seks aflyste lejrskole klasser får tilbudt en overnatning på Qvark (eller lign), som et
plaster på såret.

Kontaktforældregrupper opfordres til at lave arrangementer for skolens klasser

○ Prøveafviklingen sat i gang - MD orienterer - bilag fra afholdt
forældremøde 26.04.2021 vedhæftet:

Prøverne er kommet godt i gang. Der var en vis spænding at skue fra
morgenstunden om mandagen. Alt er forløbet stille og roligt indtil nu.

Mht de mundtlige prøver er vi i censorring med Kastrupgårdsskolen i
Tårnby og Egholmskolen i Vallensbæk.

Der ønskes en bedre temperatur i Hallen, hvor elever afholder deres
skriftlige prøver.

○ Start nye børnehaveklassebørn SFO - program og organisering -
samt forberedelsesprocessen op til 3.maj

Der er 3. maj modtaget 77 nye 0. klasses børn. Der har været
overdragelsesmøder med børnehaverne op til starten. Der skal sammen
med børnene arbejdes for en mere systematisk overleveringsramme, så
vi som skole kan være godt forberedt på at tage imod.

Det har været et kæmpe logistisk arbejde i forhold til corona og
boblerne.

Der er lagt en supergod aktivitetsplan frem til sommerferien

○ Økonomistatus - anmodning fra Centerchefen om igen at
bidrage  med henlæggelse til 2022



Der er som skolebetyrelsen har været inddraget i undr godkendelsen af
budget 2022 arbejdet for, at vi går ud af 2021 med et 0. i år.

Skolerne er blevet opfordret til at bidrage med henlæggelse af midler og
vente med at bruge de pågældende midler til januar 2022, hvor de føres
tilbage til skolens kontraktsum. Dansborgskolen henlægger 300.000 til
januar 2022

○ Coronaskolelivet - nu med test og fremmøde for 5.-9.årg i en
uge - og en uge hjemme på skift. I hjemmeugen er der mulighed for
udeaktiviteter.

Der er fokus på skolehjemsamtalerne. Det gode fra skole-/hjemsamtaler
på skærm og det gode fra de fysiske.  Den ene form udelukker ikke den
anden.

○ Projekt “godt arbejdsliv” funderet i MED-udvalget

MED-Udvalget drøfter og arbejder med nedbringelse af sygefravær i en
proces med fokus på ”Det gode arbejdsliv” , trivselssamtaler og
systematiske sygefraværssamtaler

1. Meddelelser
A. Formanden og næstformanden - intet
B. Skolekontaktrådet - intet
C. Personalemøder
- Personalemøde SFO - intet
- P-møde - intet

2. Eventuelt

Næste og sidste møde inden sommerferien:

Malene og et par HDSlærere fortæller om faget HDS’s formål og
Dansborgskolen opbygning af og praksiserfaringer med undervisningen
dels på Dansborgskolen - dels i valgfaget på TEC

Afleveringsforretning AA

 




