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Fokus på kerneydelsen
Tydelighed

DAGSORDEN
Dato: 26/09
Tidspunkt:

16.30 – 18.30 OBS kortere møde pga. nyligt afholdt temadag

Sted: Urban D

Deltagere: Mads – Kasper – Berit – Marianne – Lene – Johnny – Lars L – Steffen – Jette – Rie – Dorte - Sanne
Afbud: Jannie – Mohammed - Mathias

Ref.: JRS

Punkt

Overskrift

Beslutning
Drøftelse
Orientring
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Dagsorden

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

Orientering

Noter / beslutningsreferat

Ny medlem som afløser Heidi Jacobi: Anne Marie
Sørensen
SL: Orientering fra urban R forældrehenvendelser vedr.
personaleændringer / personaleskift
(ansættelsessamtaler i dag hvor der er forældrerep.
med ). Afleveringsopgaver antal og omfang har været
italesat i forhold til lærers udmelding, har udviklet sig til
en sag om kvalitet i undervisningen.
Forældremøder generelt: Der kommer fremadrettet en
anden struktur på møderne sådan at der er styring på
indhold. God ide med fælles slides
Forældrehenvendelse vedr. møbler på D 3. årg.
Nyhedsbreve til forældrene ca. 4xårligt. Kan også
indeholde bestyrelseindlæg.
Skolestart: Styrket indsats på overgang fra
daginstitution og skole.
Derudover arbejdes der på et øget samarbejde på
indholdsdelen – tematiske forløb. Der arbejdes på
samarbejdet mellem pædagoger / lærere / ledere.
Fase 2 er samarbejdet med de selvejende / private
institutioner.
JRS: Privat situation - Søger om nedsat tid i en periode
Økonomi OK – Omlægning af personalePC´erne
SAS: Omstrukturering af klubledelse (Ole Heibøl Jensen)
Dette betyder at de øvrige FPL dækker SFO og andre
områder.
Erfaringer fra aftentilbud betyder at klubtilbuddet
fremover er 1x ugtl. Kl. 17 – 20.

3.årg tilbydes der besøg i klubben på D og P . Starter
uge 43.
Der er indsats på C vedr. trivsel i medarbejdergruppen.
Personale: R: Der efterlyses tættere kontakt til Steffen.
Vurdering af hvad man har indflydelse på og hvad der er
centralt bestemt.
Personalet ønsker en evaluering af elevernes mulighed
for at gå udenfor skolen i det store frikvarter. Elevrep.
anerkender problemet. Pt ligger indsatsen på R.
Eleverne: R: Rengøring af toiletter –( der er øget
indsats). Der opleves en forbedring. Ønske om flere ture
/ afbrydelser af undervisningen – undervisningen
placeres andre steder i f.eks N/T.
Ønsker om nye møbler.
P: Der har ikke været indkald til det lille elevråd. SL
undersøger. Der har været problemer med toiletter i
overbygningen. Der opleves en forbedring.
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Urban C
- Fast punkt fra
nu
- Orientering
- Besparelser

SL: Generel situation på C. Hverdagen på C er præget af
de forandringer som dels omstruktureringen har medført
samt at der er sket tilpasning af personalet til budgettet.
Kulturen har været under forandring gennem de seneste
år. Der er brug for at fokuserer på hvad der kan ageres i
og hvad der giver mening. Der er en udfordring i både
at varetage centrets behov og de politiske beslutninger.
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Mobbestrategi
- Forældreroller
og
forventninger

Oplæg ved Sanne – se slides.
Dialog om hvordan vi kommer videre. Godt med
idekatalog til forældrene.
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Lejrskoler
- Gennemgang
af princip

Forespørgsel om hvordan rammerne og forventningerne
kan afstemmes. For 8. årgang var der oprindeligt fokus
på fællesskabet i nærområdet.
Vigtigt at SB er opmærksom på dette i forhold til det
kommende budget.
I nyhedsbrev til forældre kan der være et afsnit der
generelt omhandler forventningsafstemning i en ny
organisation.
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Opfølgning på
temadag
- Tonede linjer
- Urban fremtid
- Profil-skole

Opfordring til skolebesøg udenfor Esbjerg kommune.

Evt

Skolebod på P: Der er mulighed for skolemad – digital
bestilling. Der har været henvendelse fra Arla vedr. en
ordning
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Ideer til emner - Fælles elevrådsmøde : Forskel på
niveauet for lejrskoler / ekskursioner.
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Dagsorden næste
møde

Opfølgning fra udvalg
Princip for lektier
Skolebod på P

