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Fællesskab
Kvalitet
Kreativitet
Entusiasme

DAGSORDEN
Dato: 23-04-2018
Tidspunkt: 16.30 – 19.00
Sted: Danmarksgade
Ref.: THABR

Punkt

Overskrift
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Orienteringer
- Formanden
- Skoleleder
- Fritidsleder
- Økonomi
- Personale
- Elever

Noter
16.30 –
17.00

SB-valg
11 opstillede på listen. Hvis alt
går som de har sagt, så går det
op
med
fordeling
blandt
afdelinger samt suppleanter.
Senest 18/5 valg af personale til
SB.
Tonede Linjer
KulturTalent
og
Cavling
oprettes.
FilmZonen og Sokrates laves
som linjetimer (udvidet valgfag)
Strukturen
omkring Tonede
Linjer er under evaluering i EK.
Konflikt
Intet nyt. Vi følger i spænding.
Morgenmadsklub
Start på Præstegård den 17/4.
God succes.
Louise sygemeldt
Formanden:
Klyngemøder i
Østerbyen.
1)Kultur/Fritid
2)Job/Erhverv
3)Læring

MEDVIND

i

4) Sundhed
Møde med alle SB-formænd i
forhold til oprettelse af Lokalråd
for
SB.
Kun
forældrene.
Forventer
GF
inden
sommerferien.
Madordning
Klar 1/5-2018.
Med på første personalemøde.
Personale
- Ikke noget nyt
Elever
- Elevinddragelse
på
lærermøde på Rørkjær
- Ny
formand
og
næstformand på Rørkjær
og Præstegård.
- Foredrag på skolerne om
turen til Bruxelles og
hvad elevrådet er.
- Udfordring
med
at
beskeder omkring det
fælles
elevråd
ikke
kommer videre.
- Meldt sig ud af Danske
Skoleelever da det er for
dyrt(40.000 kr/året for
EK)
- Nuværende 8.klasse på
Rørkjær
vil
ikke
sammenlægges til det
kommende skoleår
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Danmarksgade
- Status fra afdelingen

17.00 –
17.20

Sanne Slot:
fokus på kommunikation og
informationsniveau både i
forhold til Klub og SFO.
Ansvar for THC sammen med
Thomas A.
Evaluering af SMART skolestart
er god og samarbejdet med
børnehaver bedre. Bygges
videre på. Vigtigt at forældre
naturligt tilvælger skolen.
Grøn Smiley i SFO.
Kulturprofil; flere der var
interesserede i at deltage i
arbejdsgruppe.
SFO i 3 plan og det udfordrer.
Rammerne nedslidte (generelt
problem for hele skolen).
Birte Brinch:

Stabil lærergruppe med den
samme gruppe lærere som
sidste år. Generelt meget lav
sygefravær blandt lærerne.
2 spor og ca 400 elever.
THC ca 40 elever.
Lokaleplanen er svær at få til at
hænge sammen.
2 børnehaveklasser i kommende
0.klasse.
Ca 12 elever fra eget distrikt
søger privatskole kommende
skoleår.
23% 2-sprogede elever.
Ikke så store klasselokaler.
Ny organisering af DSA
kommende skoleår.
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Urban C
Status fra afdelingen

17.20 –
17.30

Arbejdsgange og
arbejdsbeskrivelser. Langt i
forhold til skoleårets
planlægning. Generelt god
stemning.
Svag stigning i elevtal i forhold
til indeværende skoleår.
Princip godkendt i SB er ikke
udsendt. Har ellers rykket i
afdelingsledelsen.
Der skal være klub for alle over
10 år på C.
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P-hus
- Høringssvar

17.30 –
17.50

Drøftelse af både trafik,
æstetik, lys mm.
Det forventes at trafikken vil
tiltage væsentligt.
Djannie retter til i forhold til
input fra SB og fremsender på
ny.
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KulturProfil

17.50 –
18.10

Konsulent arbejder på at skabe
kontakter og aftaler med
aktører udenfor skolen.
Bl.a. et firma
C:ntact(www.contact.dk), som
laver ”socialt teater” hvor man
arbejder med unges egne
historier(kunne være på 8.
årgang). Lauritzenfonden vil
gerne være med i finansiering.
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Elevernes undersøgelse ift.
skoledagens længde

18.10 –
18.30

Cecilie kontaktet af lærer for at
elever skal igangsætte
undersøgelse. Lidt kringlet og
Cecilie ved ikke hvad det går ud
på. Har ikke noget med
elevrådet at gøre eller Cecilie.

Ingen har kunnet fortælle
Cecilie om det.
Nogle lærere har bedt elever om
at undersøge. Spørgeskema er
ikke sat i gang af elevrådet. Sat
i gang ved lærere på Rørkjær.
Cecilie træt af at lærere på
Rørkjær sætter det i gang.
Dette er ikke et udspil fra
elevrådet.
Udsættes til efter evaluering af
tonede linjer samt forkortet
skoledag på Mellemtrinnet.
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Evt.

18.30
18.40

–

Mangler fritidsdelens
informationer på SB-møderne.
Vi mangler regnskabet for 2017.
Steffen have navnene på de nye
elevrepræsentanter, så
indkalder han dem.
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Dagsorden næste møde

