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Dagsorden
1. Præsentationsrunde
-

Alle fortæller lidt om deres historik i bestyrelsen og børn på skolen.
Der sættes også lidt ord på, hvad der betyder noget for den enkeltes engagement i
bestyrelsen.
KN fortæller lidt om sin baggrund og ledelsesmæssige fokus.
Lærer i 13 år. Afdelingsleder på Dansborgskolen i 4 år. Lederuddannelse.
Viceskoleleder 1½ år og skoleleder 5½ år på Absalons Skole i Roskilde.
Gode erfaringer med mig i bagagen, både fra skole og kommune.
En finger i jorden. Se hvad der virker, og se hvor der ligger udfordringer. Men også
fornemme kulturen og humøret.
At sætte rammen for at de fagprofessionelle kan sætte deres kompetencer og gode
idéer i spil. At sætte retning og følge op. At sætte handling bag ord.

-

Malene ønsker at træde ud af skolebestyrelsen, hvorfor en af suppleanterne træder
i stedet. - Kasper tager kontakt til dem begge, for at høre om interessen.
Elevrådsformand og næstformand vil deltage fra næste møde og frem.

2. Nyt fra ledelsen
-

-

-

Vi er kommet godt i gang efter sommerferien. God stemning på skolen. Corona har
dog rumsteret lidt.
Vi er et nyt ledelsesteam som skal finde hinanden og medarbejderne. Stemningen
er god og vi er forhåbningsfulde for samarbejdet.
Vi har to fokusområder for skolen, som også hænger sammen med de kommunale
fokusområder: Professionelle læringsfællesskaber og nærvær/fravær (herunder 3i1
medarbejdertrivselsundersøgelse).
Studie 17. Vi er med i et projekt kaldet Sesam (Building Workshop om fremtidens
mad og madproduktion verdensmål nr. 7) i samarbejder med KU (fysikfaglige
personer). Højdepunktet er Dansborgskolens deltagelse på Experimentarium lørdag
d. 25/9. Der arbejdes intensivt på forberedelserne.
Elevrådet er kommet godt i gang og har afholdt deres første møde
Elevers grundlag for valg af videre uddannelse, - et udviklingsprojekt i samarbejde
med ministeriet. Lyt eventuelt til: https://www.rockwoolfonden.dk/artikler/podcast/
podcast 24 og 25

3. Status på corona
-

Der er pt. ingen restriktioner, men selvfølgelig sund fornuft hvad angår
smittebegrænsende adfærd.
Kort orientering af retningslinjer for den såkaldte fokuserede smitteopsporing.
Kort orientering om smittetilfælde på skolen siden sommerferien.
Kort orientering af forløbet på 9. årgang.
Snak om betydningen af forventede nye retningslinjer for smitteopsporing d. 10.
september 2021.

4. Snak om emner til dette års bestyrelsesmøder
-

-

Jonas og Kasper sørger for at der til næste møde er udarbejdet et årshjul for
møderne. Dette på baggrund af input fra bestyrelsen og vurdering af principper som
kan trænge til revision.
Forslag til emner:
- Hvordan bruger vi de gode erfaringer fra fjernundervisningen fremadrettet?
- Princip for vikardækning samt ønske om tal/data. - (også gerne
praksisfortælling fra en vikar)
- Dreng/pige snak
- Inklusion
- Praksisfortællinger: - børn i mistrivsel, - PPR kunne fortælle om deres
arbejde i skolen, - Læsning og opsporing af læsevanskeligheder (tal
ønskes), - ny klassedannelse
- Valgfagsudbudet 8. og 9. årgang, herunder sprog
- Sundhed og bevægelse
- At afrunde strategidagen 20XX om innovation (Lena, Nikolaj og Susanne)
- Hvad vil Kasper gerne opnå på sine første 100 dage
- Formalisering omkring formanden og næstformandens arbejde formandsskabet

-

Sprog og sprogstrategi
Brug af obligatoriske data, og det, der ikke kan måles. Viden om det, som er
umåleligt

5. Orientering om håndtering af elevplaner og UUV i indeværende skoleår
Regeringen har givet skolerne frihed til selv at bestemme hvordan elevplaner og UUV
håndteres i dette skoleår. På Dansborgskolen har vi gjort os følgende overvejelser.
Elevplaner
Indledende overvejelser: Vi står i et vadested. En rådgivningsgruppe under UVM har
undersøgt erfaringer med elevplansarbejdet rundt om i landet. Konklusionen er: “Afskaf
elevplanen og forpligt i stedet skolerne til at formulere få, væsentlige fokuspunkter for
elevens faglige og alsidige udvikling”.
Kommunalt har vi forpligtet os på Meebook som læringsplatform og elevplansværktøj.
Vores lokale erfaringer har ikke været positive. Det er usikkert hvad fremtiden bringer af
national lovgivning på området, og hvordan det håndteres kommunalt.
Plan for dette skoleår: Ledelsen vil i samarbejde med lærerrepræsentanter formulere en
ramme indenfor hvilken de enkelte årgangsteam kan give en systematisk vurdering af
elevernes faglige udvikling og trivsel.
Læs eventuelt:
file:///C:/Users/dgp/Downloads/200624-Anbefalinger-om-forenkling-af-elevplanen-ifolkeskolen%20(5).pdf
file:///C:/Users/dgp/Downloads/200624-EVAs-undersoegelse-af-elevplaner-ifolkeskolen%20(1).PDF

UUV

Der er reduceret ca. 2-3 timer i elevernes skemaer for 4.-9. årgang. Vi har et bånd
på 30 minutter UUV hver morgen, hvilket der er gode erfaringer med fra
hverdagen. Vi vurderer at mængden af reduktion af UUV for nuværende er
passende.

6. Eventuelt.
-

Årsberetning, den er der og den bliver sendt ud, det sørger ledelsen for.
Hjemmesiden og kontaktoplysninger. Skolebestyrelsen skal kontaktes via AULA.
Ønske om budget 2022-2025 kan gennemgås på et møde ifm. høringssvar.
Må skolen modtage sponsorater til f.eks. toiletter?

