DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde
Dato: 27/10
Tidspunkt:

18.00 – 20.00 BEMÆRK

Sted: Urban P
Deltagere:
Afbud:
Ikke mødt:

Mohammed, lars, Heidi, Lene, Dorthe, Johnny, Ole, Steffen, Berit, Marianne, Jette
Freja, Secil, Djannie
Vedad

Ref.: ANK

Punkt

Overskrift
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Dagsorden
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Orienteringer
- Formanden
- Skoleleder
- Økonomi
- Personale
- Elever

Noter

Berit orienterer: Indkaldt til møde d. 9. Berit indkaldt til møde d.
19.11.15 der følges op på om alle er inviteret. Opstartsmøde med
dialogmøde med politikerne. Berit videresender invitation.
360 grader evaluering – svær at besvare da de ikke kender
ledelsen godt nok endnu.
Berit om møde i Bramming med alle SBformænd: Kort snak om
styrelsesvedtægter og snak om hvordan det går på de enkelte
skoler. De indkaldes igen om ca. 3 mdr. En kort snak om
skoledistrikter, hvad er reglerne?
Forslag om at beskeder under orientering sendes inden mødet –
evt på dagsorden.
Steffen orienterer: Vi får en ekstra leder på Urbanskolen. Sanne
Sloth har siddet i konsulentstilling i skoleadm. Vi har sagt ja til at
Sanne starter som fritidsleder på Urban P.
Har man modtaget nyhedsbrev fra afdelinger. De har modtaget
fra Urban R. Intet fra Urban P/C og D. Jette følger op på at de
bliver sendt.
Kvalitetsaftalen er færdiggjort. Når den er klar, kan den ses.
Forældre har haft møde med Birte skoleadm. Vedr. dispensation
for Grådybbørn. Det får økonomiske konsekvenser for
Urbanskolen fra næste skoleår. Nogle elever får kortere skoledag
eller kaldes det understøttende undervisning. Hvordan visiteres
man til Grådybet.
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Principper
- Skolehjemsamarbejde
- Fællesarrangementer
- Fortsat proces med
principper.

Principper: skole/hjem – Der skal være ens skrifttype i
dokumenterne. Det er for meget fokus på forældresamtaler og
mangler samarbejdet som helhed fx forældremøder. Skal være
mere tydelige og skarpe og ikke være så ydmyge. Alle forældre
skal involveres.
Synes der mangler mobning i materialet. Det er tilføjet.
Lars fortæller at antal hints tyder på forældre bruger Intra
mindre . Når forældre har app til forældreIntra er det ikke
længere nødvendig at åbne Intra for at læse beskederne.
Skal det ensrettes hvordan fx ugeplaner laves med lektier osv. ?
Skal der være målsætning for kommunikation niveau. Bla.
Lektier.?
Principperne skal gøres skarpe og tydelige. Heidi vil skrive forslag
til forældresamarbejdet. Berit vil gerne have kommentarer på mail
når hun sender ud. Nye kommentarer må gerne sendes til Berit.
Mohammed vil gerne have det ensrettet på alle afdelinger.
Principperne skal gælde for alle – så vi skal ikke for meget ned i
detaljer.
Forslag om at råteksten skrives direkte i mailen og rettes skrives
direkte i mail fx anden farve. Jrs undersøger om der er en
nemmere løsning i form af dropbox eller lign. sådan at alle kan
skrive i dokumenter
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Elevråd
- Sammensætning skal
besluttes for det
fælles elevråd.

Der er pt.3 elevråd på Urbanskolen. Dette skal erstattes af et
fælles elevråd og evt. lokale ” elevråd”. Der skal være en
elevrepræsentant fra hvert distrikt i skolebestyrelsen. Forslag: 2
elever fra overbygning fra hver afdeling til fælleselevrådet.
Formand og næstformand for hvert lokalråd deltager i
fælleelevråd.
Forslag om formand deltager i skolebestyrelsen.
Elevråd skal tilbydes kursus.
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Forældremøder
- Planlægning af
møderne
- Bestyrelsens indlæg

Bestyrelsen ville gerne have haft informationer
og datoer inden møderne blev meldt ud.
Diskussion hvem deltager fra skolebestyrelsen på de forskellige
møder.
Urban D – Heidi og Mohammed og Berit
Urban R – Mohammed Berit
Urban P/C – Heidi og Lene, Dorthe Mohammed Berit
Berit laver oplæg til fremlæggelse. Berit fremlægger på
forældremøderne.
Der skal tages stilling til hvordan forældremøderne skal være
fremover
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Tonede linjer
- Debat
- Konkret henvendelse
fra Rybners ang.
Hands On.

Hands on som knytter elever til den tekniske del af Rybners. For
8. og 9. klasse. Som trænger til at blive motiveret til at skole.
3 modeller.
Tonede valgfag, lektiehjælp og faglig fordybelse
2. Fuldtonede linier – elever vælger
Skolen skal på alle afdelinger udbyde det samme. Almen linje og
fx science linje.
3. tonede linjer. Samler det på en eller flere matrikler. Alle
overbygningselever samles på en matrikel eller fx hands on på en
matrikel og noget andet på de andre matrikler.

Kort debat om muligheder og forslag om at Rybners indkaldes til
at fortælle om det.
Steffen inviterer til næste skolebest. møde evt. 17/11
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Partnerskaber
- Fra mødet med
foreninger
- Andre muligheder

Ole og Berit til møde med foreninger. De tager kontakt til flere

8

Trafikpolitik

Behandles over mail – JRS sender ud
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Evt

Første pkt. på dagsorden skal være godkendelse af referat.
Møde for kommende skolestartere i uge 48. Steffen forslår at vi
bruger Urban D model – forældre ringer til kommende forældre.
Bekymring om at det er mange forældre at ringe til.
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Dagsorden næste møde

Tonede linjer – Rybners

PS: Vi glemte at underskrive referatet fra mødereferatet fra d. 23/9 – dette klares på næste SBmøde

