SKOLEBESTYRELSE





Fællesskab
Kvalitet
Kreativitet
Entusiasme

DAGSORDEN
Dato: 20-08-2018
Tidspunkt: 16.30 – 18.30
Sted: Backbone (På Præstegårdsskolen)
Deltagere:
Djannie Christensen <djannie@msn.com>; Larsen Lars Jensen Overgaard. LARS0096
<lars0096@esbjergkommune.dk>; 'Lene Eggertsen' <leggertsen@bbsyd.dk>; Cathrin Siig
<cathrin33@hotmail.com>; Nina Vind <nina.vind@gmail.com>; Samira Rashid <sako_cool@hotmail.com>;
Abrahamsen Thomas. THABR <thabr@esbjergkommune.dk>; Thorup Michael Juul. MITHO
<mitho@esbjergkommune.dk>; Slot Sanne. SAS <sas@esbjergkommune.dk>; Fentz Tina. TIF
<tif@esbjergkommune.dk>; Ørnskov Charlotte coernskov@hotmail.com

Ref.: THABR

Punkt

Overskrift

1

Velkommen
- Personlige præsentationer
- Motivation for
bestyrelsesarbejdet
- Evt. særlig interesse ift.
bestyrelsesarbejdet

Noter
16.30 –
16.45

Cathrin Siig:
2 børn på Urban C. Sad i den gamle
skolebestyrelse
Charlotte Ørnskov:
1 barn på Danmarksgades skole
Lene Eggertsen:
2 børn på Præstegårdsskolen. Sad i
den gamle skolebestyrelse.
Tina Fentz:
medarbejder-repræsentant
fra
Danmarksgades skole. Pædagog.
Samira Rashid:
1 barn på Præstegård.
Djannie Christensen:
1 barn på Danmarksgades skole. Sad
ligeledes i den gamle skolebestyrelse.

Lars O. Larsen:
medarbejder-repræsentant
fra
Danmarksgades skole. Lærer. Sad i
den gamle skolebestyrelse.
Michael Thorup:
2 børn på Rørkjær skole.
Nina Møller:
1 barn på Rørkjær skole
Sanne Slot:
Pæd.leder
for
fritid
på
Danmarksgades skole. Sad med i den
gamle skolebestyrelse.
Thomas Abrahamsen:
Souschef Urbanskolen og pæd.leder
for undervisning på danmarksgades
skole og præstegårdsskolen. Sad
med i den gamle skolebestyrelse.
Steffen Lawaetz:
Skoleleder Urbanskolen. Sad med i
den gamle skolebestyrelse.

2

Konstituering
- Orientering v/ Steffen
- Valg af formand og
næstformand
- Evt valg af ekstern
repræsentant

16.45 –
17.15

Alle forældrevalgte repræsentanter
er valgbare.
Valg sker ved simpelt stemmeflertal.
Formand:
Djannie Christensen valgt.
Næstformand:
Cathrin Siig valgt.
Der er en mulighed og en
forventning til at der inviteres 1-2
eksterne ind i skolebestyrelsen.
Måske en god idé i forhold til
Kulturprofilskole; en deltager som
kunne have en interesse i dette.
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Orienteringer
- Formanden
- Skoleleder
- Personale
- Elever

17.15 –
17.30

Skoleleder:
Obs på hvad der er orientering og
hvad der er debatpunkter.
Formand:
God idé at være tilmeldt SKOLE &
FORÆLDRE.

Steffen:
Der skal vælges/er valgt 3
elevrepræsentanter, som deltager i
møderne.
Man kan evt. dele dagsorden op, så
det er mere overskueligt for
eleverne at deltage i et
bestyrelsesmøde.
Lene:
Vi skal være bedre til ”at give
eleverne” noget af det de ønsker og
har med fra elevrådene på
afdelingerne. Bør afsætte en lille
pulje til dette.
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Skolebestyrelsens arbejde
- Orientering og spørgsmål
- Arrangement den 29.
- Kommende arbejde for
bestyrelsen:
Mission & Vision
Værdier og Forventninger
Skolens principper

17.30 –
18.00

God idé hvis så mange som muligt
deltager den 29/8. Djannie kan ikke
deltage på grund af arbejde.
Den samlede skolebestyrelse skal
varetage Urbanskolens samlede
interesser.
En idé kan være at man fortsætter
med at møderne skifter imellem
afdelingerne og man møder den
lokale ledelse samt en rundvisning.
Opbakning til at dette fortsætter i
den kommende bestyrelse.
Den nye bestyrelse bør gennemgå
principper mm på et kommende
møde.
Steffen fremsender materiale til
bestyrelsen til gennemsyn.
Tina:
Deltager bestyrelsesmedlemmerne i
forældremøder på de forskellige
årgange på afdelingerne? Og kan
det lade sig gøre?
Michael:
Kunne måske planlægges så det
kunne lade sig gøre i det kommende
skoleår.
Bør koordineres så det er
nogenlunde ens.
Bør besluttes i god tid.
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Forretningsorden
- Gennemgang og evt. rettelser

18.00 –
18.20

Steffen retter til jvf de kommentarer
som medlemmer er kommet med og
fremsender nyt dokument.
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Diverse

30/8: Møde vedrørende
Supercykelsti. Michael deltager fra
SB.
Repræsentant fra MEDVIND i
Østerbyen deltage i SB-møde.
Djannie og Steffen laver
mødekalender på rullende dage
mandag-torsdag fra 1630-1830 og
på forskellige matrikler.
Tidligere har der været bespisning
fra 16/1615.
Charlotte:
Har der været særlige temaer på
hvert møde? Ex ledelsens visioner
mm.
Kulturprofil og tonede linjer har fyldt
en del sidste år.
Djannie:
Der har hvert år været en hel
arbejdsdag for SB.
Fremover 2,5 timer afsættes 16301900.
De første 4 gange er der bespisning.
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Dagsorden næste møde

18.20
18.30

Eventuel/eventuelle eksterne
deltagere i bestyrelsen.
Gennemgang af principper mm
Vedtagelse af Forretningsorden
Sexualundervisning
Emner til et Årshjul for SB.
Dato for evt. arbejdsdag for SB.

