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Fællesskab
Kvalitet
Kreativitet
Entusiasme

DAGSORDEN
Dato: 30-10-2018
Tidspunkt: 17.00 – 20.00 OBS på ændret tidspunkt
Sted: Danmarksgade
Ref.: THABR

Punkt

Overskrift

1

Orienteringer
- Formanden
- Skoleleder
- Personale
- Elever

Noter
17.00 –
17.15

Kommende budget
Inklusion og kompetenceudvikling
Temadag den 26. nov
Skolevæsenets samråd
Tilbagemelding fra skolechefen ang
bygninger
Formand:
Skolevæsenets
Samråd:
Deltagelse i workshop om
Tonede Linjer. I gruppearbejdet
var der størst stemning for at det
er SB som bestemmer om man
ønsker tonede linjer eller ej.
Mangler
henvendelse
til
skolechef om bygninger, der
følges op på dette inden næste
mødeBudget:
Drøftes som punkt på dette
møde
MIL:
”Målrettede inkluderende
læringsfællesskaber”. Lægger
op til at alle skoledistrikter har
tilbud, som kan rumme alle
elever i distriktet.
Ny økonomisk model, hvor
skolerne får økonomien for alle

elever(også i specialtilbud dog i
Specialundervisningscentre).
Elever:
Rørkjær skole: drøftet Urban
Ungeevent. Udviklet sig, men
lidt rodet. Der var så mange ting
at det var svært at møde det
hele.
Danmarksgade: rigtig fint, men
der var et slip fra aktiviteterne
til Colour-Run.
Kan ikke deltage den 26/11 da
der er ungebyråd.
Danmarksgade
- Kort rundvisning og info om afdelingen

17.15 –
17.45

Generel orientering og
rundvisning.
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Medvind
- Information og besøg af MEDVIND v/
Claus Blomgreen

17.45 –
18.15

Orientering om forløb og
baggrund for MEDVIND og
Lauritzenfondens indsats i
samarbejde med Esbjerg
Kommune.
12-årigt samarbejde.
4 indsats-spor(se udleveret
bilag).
Koordinerende rolle i forhold til
indsatser.
Meget datadrevet.
½ Esbjerg Kommune og ½
Lauritzenfonden og dermed 2
chefer.
Oplevelsespulje på Præstegård
bevilget af fonden: 500.000 over
4 år.
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Udvælgelse af Principper
- Hvilke kan godkendes?
- Hvilke skal til behandling?

18.15 –
18.45

Udsættes til næste møde pga.
Drøftelser af budget.
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Bilag:
se
hjemmeside
5

Tema: vold og trusler
- Orientering om forløb
- Kompetenceudvikling præstegård, og
forløb på øvrige afdelinger
- Orientering om praksisbeskrivelser
(Vold & Trusler, Børnesager,
Bæredygtige læringsmiljøer,
bekendtgørelse om god ro og orden)
- TVÆRS – hvordan bruger vi det?

19.45 –
20.25
Bilag

De mange registreringer af
grænseoverskridende adfærd
gav et påbud i år.
Personale føler sig klemte i og
med mange opgaver omkring
børnene som ikke er relateret til
undervisning alene.
Proces sat i gang af skolens
samarbejdsudvalg med 5
forskellige spor. (Samarbejde og
organisation,
Kompetenceudvikling,

Personalepleje, Aktive elever,
Forebyggelse af vold og trusler)
Gameplans (handleplaner) lavet
for 2 af de 5 spor (Samarbejde
og organisering samt
Forebyggelse af vold og trusler)
.
Eksempler på initiativer;
Proces og kompetenceudvikling
via P&U i Esbjerg Kommune for
det samlede personale+ledelse.
Arbejde med risikovurderinger
på enkeltelever (anbefaling fra
AT). Skal laves i AMG.
Ledelsestid tilført Præstegård,
der kigges på undervisningsbelastningsgrad, forslag om
skole/hjem-vejleder.

6

Budget

18.50 –
19.50

Budget:
1% effektivisering
kommunen.

over

hele

KulturTalentklasser er nu en del
af driften og dermed på lige fod
DaVinci og Eliteidræt.
Skolen skal komme med
konkrete besparelsesforslag
som ikke går ud over
serviceniveauet.
Ca 1.5 mio på Urbanskolen.
Effektiviseringskatalog skal
afleveres den 23/11 og skal
inden være godkendt af
skolechefen.
Vi kan ex pege på ting/områder,
hvor vi ligger over det
kommunale serviceniveau.
Vil vi ligge under
serviceniveauet, skal vi ansøge
om det.
Drøftelser om:
Lejrskole 8. årgang samt
overnatning 7. årgang
Skolebod;

Mindre brug af håndværkere på
skolen.
Vikardækning; drøftelse i
forhold til ydertimer i
udskolingen.
Kultunauter ekstra tid og udgift
deraf. Kan skæres ned svarende
til tildelingern og dermed
besparelse
Personalearrangementer
og ”goder”.
Busser
Videre orientering om processen
via mail fra Steffen.
Drøftelse i MED tirsdag den
6/11 og derefter besked til SB .
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Trafikpolitik til godkendelse

19.50 –
19.55

Godkendes og tages op igen.
Der er især interesse i forhold til
hvornår hvilke indsatser er og
på hvilke klassetrin samt
interesse for
skolepatruljer/sikker skolevej
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Dagsorden næste møde

19.55 –
20.00

KulturProfil:Besøg af konsulent
Tine Nørholm Larsen
Mobilpolitik
Seksualundervisning
Skolebestyrelsen synlighed på
afdelingerne
- Drøftelse

