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Fokus på kerneydelsen
Tydelighed

DAGSORDEN
Dato: 27-04-2017
Tidspunkt:

16.30 – 19.30

Sted: Urban R
Ref.: THABR

Punkt

Overskrift

Beslutning
Drøftelse
Orientring
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Dagsorden

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

Orientering

Noter / beslutningsreferat

Lederansættelser
Ny leder på C pr. 1/5-2017.
1 ledig stilling på P fra 1/6-17.
1 adm.lederstilling som vi har konstitueret en
lærer ind i.
Formentlig fælles opslag i EK.
Der konstitueres en leder på P fra 1/6 til 31/7.
Skolechefen er rykket tæt på ansættelser af
ledere.
Skoleårets planlægning
Vi er godt i gang med planlægningen.
Lidt udfordrede med lederskift.
Tonede linjer
Fordelt sig pænt. Vi har kunnet lave de linjer som
vi gerne ville.
Det høje antal på Sokrates skal endelig
godkendes i Byrådet.
Kan evt give henvendelser fra forældre fra D, da
klassen bliver lidt stor. Forsøger at imødekomme
i forhold til lokaler og timer.
Urban Ungevent
Fantastisk dag. God respons. Evaluering ved et
Team6-møde. Erhvervsuddannelserne evt
deltage.
Evt et valgfag med Event som fag, som kan være
med til at arrangere.
Fra dialogmøde

Alle SB inviteret til møde den 26/4. Lang
dagsorden og nåede ikke det hele. Bliver indkaldt
af Kultur/Fritid omkring Klub.
Oplæg omkring Åbne Skole.
Forsøgsordning omkring transport fortsættes
næste år. Muligvis udvides tiden (nu 9-14). Kan
være en problematik at busserne kan aflyse på
selve dagen.
Oplæg fra Sport & Event: Spændende tilbud til ex
500,-.
Der blev drøftet IT-strategi og indkøb af PC’ere.
Der er forskel på hvad skolerne i EK har mulighed
for.
Mødet efterfølgende:
Drøftelse af skolenavne. De fleste ville ikke
umiddelbart lave om.
Den 18/5 skal politikerne drøfte om det er SB
eller politikerne som skal tage beslutning om
skolenavne.
Generel drøftelse af skolenavne.
Samarbejde med Lauritzenfonden
Mange repræsenterede på mødet. Især fra
foreninger og klubber, SSP, 3i1.
Drøftelse blandt mødedeltagerne om hvad de 3
bedste ting der kan gøres.
Samarbejde blandt aktører; bl.a.
Familieafdelingen(rådgivere).
Drøftelse om Børn i Fattigdom; både kulturelt og
økonomisk.
Årsberetning SB 22 maj
Skal på hjemmesiden. Tilmelding til møde med
Årsberetning den 22/5-17(i forlængelse af SBmøde).
Formand og skoleleder organiserer.
Fritidsleder
Svært at få unge ind i Klub Rørkjær. Muligvis
flyttes den til Klub Nørregade. Overvejelser i
gang.
Når der er arrangementer som er gratis, så
kommer der unge(ellers ikke).
SMART Skolestart: går fint og positivt frem.
Godt samarbejde med børnehaverne.
Den Åbne skole: Godt samarbejde med Esbjerg
Kunstmuseum.
Skoleleder:
Lærere fra P vil på en årgang gerne lave mere
restriktive regler omkring mobiltelefoner.
UVM vil udlove pengepræmier til skoler som kan
øge elevernes karakterer.
P er på listen med skoler som forventes at
deltage.

Se:
http://uvm.dk/aktuelt/uvm/2017/april/170425500-mio--kr--til-loeft-af-fagligt-svage-elever
Økonomi:
SB vil gerne se materiale næste møde
Personale:
Censorfordeling er trukket ud på grund af nogle
udfordringer. Ellers er der ro på
Elever:
Skolevalg 8. og 9. årgang. SB vil gerne have at
afdelingerne deltager.
Ungeevent var en stor succes.
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Urban C

Der er skrevet til alle personaler i forhold til
processen nu hvor der er ny leder på Centret.
God udvikling og god respons fra personalet.
Princip for P bearbejdet i en arbejdsgruppe.
Sendes til Steffen.
Forældrehenvendelse: drøftes med Steffen ved
anden lejlighed.
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Fælles
arrangement/
temauge (som på
Danmarksgade
tidligere år på
Tobakken).
- Drøftelse af
muligheder.

Udsættes (evt til næste møde)
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Lejrskoler
- Revidering af
princip

Se udleverede papirer med principper
Afsnit med Forældreovernatninger slettes.
Drøftelse af problematikker omkring læreres
deltagelse i forældreovernatninger/ture.
Yderligere drøftelse på et senere møde

6

Deltagelse i forsøg
med kortere
skoledag
- Se evt. bilag
fra Skole &
Forældre

Der skal skrives en ansøgning. Skal indeholde
kvalitets-understøttende indsatser.
Krav om at man skal stille sig til rådighed for
evaluering af forsøget.
Drøftelse om at det kan være problematisk i
forhold til 7. årgang af hensyn til de tonede linjer.
Emner: elevsamtaler, elevplaner, styrkelse af
inklusionsopgaven, særlige turboforløb, særlige

indsatser i forhold til trivselsmålingerne 2
gange/året,
På grund af det sene tidspkt, kan det betyde en
ny skemalægning. En væsentlig del af UUV kunne
tilfalde de lærere som varetager mange timer i
klassen, så de kan bruge timerne til ovenstående
tiltag.
Drøftelse om det skal være på 8. og 9. årgang.
Drøftelse om det skal være på 4.-6. årgang.(ex til
kl 14 hver dag).
På 4.-6. årgang kunne det være det
trivselsmæssige/særlige indsatser i forhold
trivselsmålinger.
Ledelsen arbejder videre og skriver ansøgning
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Lektier

Udsættes
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Ferieplan til høring
- Se mail med
bilag

Ikke bemærkninger
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Fra Seminar Skole &
Forældre
- Orientering
- Optimering af
møder

Udsættes
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Evt

Uhensigtsmæssigt at sidste møde blev flyttet og
senere aflyst
Kontakt imellem personalerepræsentant fra SB
og Peter Amstrup(Rybners) vedrørende klasse for
ordblinde/læsesvage.
Der har været møde med direktøren vedrørende
ordblinde og kommunal klasse.
Urbanskolen har forpligtet sig på at levere elever
til TURBOFORLØB.
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Dagsorden næste
møde

Økonomi/Budget
Pkt 4(fælles arrangement)
Forældrerådsarrangementer(med og uden
overnatninger)
Lektier(notat fra D, R og P med til SB-formand
inden dagsordenen kommer ud)

Fra Seminar Skole & Forældre

