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Fællesskab
Kvalitet
Kreativitet
Entusiasme

DAGSORDEN
Dato: 22-03-2018
Tidspunkt: 16.30
Sted: Rørkjær
Ref.: THABR
Fravær: Rie, de tre elevrepræsentanter, Dorthe,

Punkt

Overskrift

Noter

1

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

Madordning
1/5
kører
det
på
C,
danmarksgade og præstegård.
Go Mad leverer
Morgenmadsklub
11/4
opstart
indskolingselever.

for

Trivselsundersøgelse
Den nationale trivselsmåling i
gang pt.
Valg og valgmøde
5/4-18.
Rasmus
inviteret.

Alenkær

Tonede Linjer
Samtaler afholdt; får svar inden
påske.
Frist på de tonede linjer lokalt
den 23/3-18
Møde
vedrørende
Tidlig
Opsporing. Politisk behandles
23/4-18. Ny måde at gøre det
på.

Gerne lokalafdeling af skole og
forældre. Møde om dette i den
kommende uge. Opfordring fra
lokalformand
MEDVIND i Østerbyen; Lene og
Berit
deltager
i
klyngesamarbejdet
Strejke/lockout fylder rigtig
meget lige nu.
THC og Urban C er fritaget for
lockout på undervisningsdelen.
AL-klubberne også fritaget for
lockout.
OBS i forhold til bl.a. rengøring
af toiletter mm. Det undersøges
hvad der gøres. Vi afventer
afklaring.
Personale:
Stormøde i Fredericia omkring
evt
strejke/lockout.
Det
vurderes at konflikten bliver en
realitet.
Muligt at vi allerede ved noget
onsdag den 28/3.
På dialogmøde med skolechefen
har TR på Rørkjær ytret ønske
om at overbygningen søger om
en forkortet skoledag. Der er
foretaget
en
undersøgelse
blandt overbygningslærere hvor
langt den overvejende del
ønsker en kortere dag.
Drøftelse i forhold til ønsker hos
lærere, elever, forældre.

2

Rørkjær
- Status fra afdelingsledelsen

Undervisning:
Samarbejde omkring 3. årgang
mellem skole og forældreråd.
Det har båret frugt efter 3
møder hvor ledelsen har
deltaget. Forældrene er gået ind
i nogle af de trivselsmæssige
ting der har været og det har
virkelig gjort en forskel.
Overvejende positive
tilbagemeldinger ved PLUSsamtaler med lærere omkring at
arbejde på Rørkjær.

Få elever på kommende 6
årgang samt kommende 9.
årgang.
Har nogle konsekvenser på
årgangene og det meldes ud
inden påske.
Flere lærere som går på pension
eller er gået på pension i år.
Fritid:
226 børn i SFO, 50 i fritid, 15-17
i Ungdomsklub.
God personalesammensætning
og god arbejdsmoral.
God søgning til SFO og
fritidsklub, men desværre ikke
til UK.
OBS på bevægelse, spil og
aktiviteter.
Foreningslivet trækkes ind.
Bruger Rørkjær-bussen til ture
ud af huset.
Udfordret på normeringen især
ved sygdom/fravær.
Mangler bedre lege- og
læringsmiljøer. Nogle steder ser
det slidt ud.
3

Urban C

Nye elever til 0.klasse.
Hvis man som forælder ønsker
start den 1/4, så kan man det
og ellers i august.
Der starter 1 den 1/4 og resten
i august. Det giver lidt
udfordringer i forhold til
klasseplacering.
Flere elever ind end ud. Det er
positivt.
Flot forestilling af Urban C’s
kulturklasse på Mellemtrinnet i
denne uge. Optrådte for andre
elever fra både C og
Præstegård.

4

KulturProfil
- Præsentation af Tine, konsulent
P&U
- Fra Workshops
- Ressourcepersoner
- Konkrete tiltag næste år

Startede 15/1.
Ansat i P&U men er en del på
Urban-afdelingerne.
Workshops for medarbejdere
afholdt omkring indhold for
KulturProfilskolen.

Workshop for elever på 5.-8.
årgang den 4/4-18.
Etablerer samarbejdsaftaler
med kulturaktører i kommunen.
8 ressourcepersoner i
arbejdsgruppe
(pædagoger+lærere fra alle
afdelinger).
Start 1/8-2018.
Se notat som Steffen har sendt.
Udekulturareal på Præstegård.
I første omgang 3-4
læringsforløb i første omgang.
Driftsmidler er nok den største
udfordring.
5

Parkeringshus Danmarksgade
- Høringssvar
- Andet?

bilag

På næste møde den 23/4.
Djannie/Rie laver udkast til
næste møde; måske med hjælp
fra evt ansat på Danmarksgade

6

Princip for forældreinddragelse

bilag

Drøftelse i forhold til hvornår
man som forældre i klassen
orienteres ved længere tids
fravær ved både
pædagoger/lærere. Tages med
på møde i ledelsen.
Steffen retter til i forhold input

7

Ny organisering af tosprogsundervisning
- Høringssvar

8

Evt

bilag

Drøftelse.
Ved at fordele eleverne i
distriktet, får vi problemer med
plads og puster måske til en
udvikling som ex på
Danmarksgade kan tippe da 2sprogsprocenten er ca på 25%.
Steffen laver udkast til
høringssvar og fremsendes til
godkendelse.
Husk at melde afbud til
formanden, da der evt skal
aflyses.
Ønske om et samlet regnskab
for 2017 bliver tilsendt –
Steffen sikrer at det fremsendes
til SB.

9

Dagsorden næste møde 23/4-18

Høringssvar P-hus
KulturProfilSkole
Elevrådsrep: undersøgelse om
skoledagens længde.

