SKOLEBESTYRELSE





Én organisation
Fokus på kerneydelsen
Tydelighed

DAGSORDEN
Dato: 19-12-2016
Tidspunkt:

Møde 16.30 – 18.30
Spisning 18.30 - ?

Sted: Urban P
Ref.: JRS

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

Dagsorden skal ud tidligere – 5 dage
før.

Formand:
Intet

Ledelse:

Rynkeby-løb 7/4-2017 – afvikles på
Urban R
Tonede Linjer – Arbejdsgrupper
nedsat på alle afdelinger
FPL Urban P – Gunnar Schou ansat
pr 1/1
Urban Ungeevent – workshop
afholdt.
Skolemad – link til løsning i ref

Fritidsleder:

Ny Klubstruktur – 5 principper

Økonomi:

Tid til grundig drøftelse næste gang.
Nødvendigt med overblik.

Personale:

Intet fra personalet

Elever:

Forslag om ”praktik” for dygtige
elever – hjælp i yngre klasser.
Aftales mellem lærere og elever.
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Orientering om proces

Urban C

Mission – Dagligdag – Basis
Ny beskrivelse af afdelingens tilbud,
tilrettet nye vilkår ift. skolereform og
ændrede tildelinger.
Samtidig proces ift. arbejdsmiljø.
Også fra et forældresynspunkt er
der behov for en udvikling, der
opleves for mange skift og for
usikker en basis.
Personalet er orienteret om den
kommende proces, der starter 10/1.
Principper skal i gang. Steffen følger
op med Dorthe.
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Antimobbestrategi
- Status og videre proces

Udsendt som bilag tidligere.
Sanne redegjorde for strategiens
opbygning.
Fokus på forebyggende,
foregribende og indgribende
indsatser.
Strategien skal nu vendes i
ledergrupper, og herefter endeligt
vedtages.
Mangler afsnit om digitalmobning.
Vedtages på næste møde.
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Henvendelse angående trafik / East
Town Up

Djannie

Berit og Marianne tage kontakt til
East Town Up, og aftaler fremtidige
spilleregler for samarbejdet.
Mulighed for besøg af Anders
Kronborg/udvalgsformand. Berit
tager kontakt omkring dette.

6

Klub

Spørgsmål til overgangen mellem
klub og SFO – hvorfor sker det
allerede i tredje klasse, og ikke først
i fjerde.
Og hvorfor er der ikke samme
praksis på alle afdelinger?
Forskellig praksis pga. forskellige
udfordringer på de forskellige
afdelinger.
Der er tale om en frivillig ordning,
og man er ikke tvunget til at vælge
klub frem for SFO.
Mange forældre føler sig dog presset
til at vælge klubben, og dette
problematiseres.
Opstarten i klub er samtidig et
spørgsmål om at fastholde børnene i
tilbuddet, og at mange begynder at
vælge SFO fra.
Praksis ER principielt ens på de tre
afdelinger, men udøves lidt
forskelligt.
Sanne undersøger, og vender tilbage
til SB.
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PC’ere til mellemtrinnet?
- Strategi
- Overbygningen?

PC’er bestilt, leveres i løbet af
foråret.
SB positivt indstillet på at forvente at
elever selv medbringer fra 7. Klasse.
Det vurderes, at der er store fordele
ved dette ift. funktionalitet og
logistik.
Beslutningen må også have effekt
for undervisningen. Der er behov for
en klar udmelding til både elever,
forældre og personale.
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Pauser og spisning

Djannie

I enkelte tilfælde er der stadig lidt
problemer med at få tid til spisning –
men generelt er der blevet bedre tid
og mange har oplevelser af at det
fungerer bedre end før.
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Evt.
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Dagsorden næste møde(r)

Møde afholdes evt. i klubben på
Nørregade.
Høringssvar ift. principper for
klubberne.
Principper for den åbne Skole
Tilsyn
Økonomi – udgangspunkt i A3-ark
PC’er - opfølgning
Mobbestrategi vedtages.
Besøg af Anders Kronborg ift.
trafiksituation i Østerbyen.
Overveje møde med politikere

