SKOLEBESTYRELSE




Fokus på kerneydelsen
Tydelighed

DAGSORDEN
Dato: 24/11-2016
Tidspunkt:

16.30 – 19.00

Sted: Urban R
Ref.: THABR
Afbud fra Kasper, Lars, Dorthe F.

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

Mad – orientering
Jette Strebøl laver aftale med firma
Skolemad(sammen med en anden
skole). Der mangler en ordning på P
og R. Vi hører nærmere
Tonede linjer
Se mail fra Steffen omkring Tonede
Linjer.
Der er ikke en beslutning om hvor
de forskellige linjer skal placeres.
Antimobbestrategi
Se mail fra Sanne. Oplæg som skal
justeres og på som punkt næste
gang.
Møde omkring den Åbne Skole; SB
skal lave principper herfor. På som
punkt. Der skal laves
Partnerskabsaftaler.
Økonomi:
Forventede resultat på 1.3 mio i
overskud. Indkøb af personalepc’ere, skift af nogle elevmøbler(2
klassesæt/afdeling). Så er der ca
500-700000 tilbage.

Den kommunale strategi med at give
mellemtrinnet pc’ere, skal vi selv
være med til at finansiere dem.
Udgift på 1.4 mio for Urbanskolen.
Driften i sig selv er også dyrt.
På som punkt næste gang.
Uro på Bøndergårdsvej i
Ungdomsklubben. Det er bedre nu
men stadig mange udfordringer.
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Urban C

Personalet på C mærker
besparelserne. Føler sig pressede.
Der er også forældrehenvendelser
omkring dette.
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KULTUR
- Profilskole for KULTUR og
Dannelse?

Oplæg fra Steffen:
Opstået en mulighed for et
udviklingsprojekt for Urbanskolen.
Profilskole for KULTUR & DANNELSE.
Det er ikke færdigt og besluttet.
Kunne være med til at imødekomme
noget af det vi ”savner” i hverdagen
i skolen.
Mulighed for at rykke nærmere en
fælles identitet for afdelingerne
P,R,D,C.
En naturlig forlængelse af
etableringen af KulturTalentklassen.
Kunne være med til at profilere
skolen og det er i vores interesse at
det tillægges positivitet.
Plads til det fælles og det lokale
islæt.
Fællesskabs-følelse for eleverne. Der
er noget vi gør fælles for alle.
Hvis vi skal gøre dette, kræver det
samskabelse; SB, medarbejdere,
forældre, elever, andre
interessenter.
Kræver også prioritering af
ressourcer(økonomi).
Hvis bestyrelsen siger ja, vil Steffen
tage kontakt til forvaltningen
omkring den videre proces og evt.
økonomi.
SB siger ja og der arbejdes videre.
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Høring ift. sommerpasning
- Se bilag

SB er indstillet på forslag 1.
Måske skal SB lave skrivelse ud til
forældre.
På C er der en udfordring i forhold til
at nogle kommer på trods af at de
ikke er tilmeldt. Og C skal tage dem
ind.
Sommerpasning vil være på Urban
R.
Som udgangspunkt pædagoger fra
hver afdeling(P,D,R).
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URBAN – fremtid / Lene

Hvordan gør man P mere attraktiv?
SB taget beslutning om at man skal
på skolebesøg for at se hvordan
man andre steder arbejder
strukturelt med ex
overbygningsskoler.
Profilskole-projektet kan også være
med til at gøre den mere attraktiv.
Tonede linjer med til at tiltrække
elever til P.
Særlige tiltag for skolestartere og
ex. for nuværende 0.klasse.
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KLUB / Djannie
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Trafiksituation

Orientering og drøftelse.
Situationen er eskaleret.
Der er sagt nej til Borgermødet.
Berit tager kontakt til formanden for
børnehaven.
SB kan kun agere på SB-møder.
Der skal udarbejdes en trafikpolitik
for Urban. Især for R er det aktuelt.
Skrivelse hjem til forældre fra SB.
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Evt

Ønske: Økonomi-rapport hver
3.måned. Brug for at komme mere
ind i budgettet.
Fremover møder fra 1630-1830
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Dagsorden næste møde 19/122016. Mødet er på Urban
D(forlænget på grund af spisning)

Antimobbestrategi
PC’ere til
mellemtrinnet(Strategi)
Principper for den Åbne Skole

Rynkeby-løb 7/4-2017

