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Fokus på kerneydelsen



Tydelighed

DAGSORDEN
Dato: 28/02-2017
Tidspunkt:

16.30 – 19.00

Sted: Urban R
Ref.: THABR

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

Ønske fra lærer om at deltage i SBmøde (omkring lejrskole). SBformand henvist lærer til at
kontakte lærer-repræsentanter i
SB.
Pågældende lærer er blevet
kontaktet af lærer.rep. fra SB.
Ny adm. leder
Stilling været opslået. 7 ansøgere,
4 til samtaler i uge 8, 2 indkaldt til
2. samtale i uge 9.
Søgte adm. uddannet eller
akademisk uddannet.
Den ene af de 2, som gik videre,
trak sin ansøgning inden 2.
samtale.
Valgte at genopslå stillingen, da
det blev var svagt et grundlag at
ansætte på. Evt. med start den
1/8-17, men kører
ansættelsesrunden inden
sommerferien.
Steffen skriver løsningen indtil
videre til SB, da der skal ske en
konstituering.
Tonede linjer
Arbejdsgrupper i gang med de
tonede linjer.

Elevarrangement med info den
16/3 fra 1230-1430 for 6. årgang
på D, R og P. og info til forældre
den 20/3 fra 17-1830.
Info-aften for KulturTalent-klassen
den 29/3 fra 19-21
Hvad er status på oprettelse af en
læseklasse/ordblindeklasse?
SB-formand retter henvendelse til
direktør for området, da det skal
oprettes som ekstra spor og
dermed koster ekstra økonomi.
Indskrivning
Næsten sikkert at der kommer to
0.klasser på P.
På R 3 klasser
På D vipper det mellem 1 og 2
klasser.
3 nye elever på C. Nedgang i
elevtallet på C.
Drøftelse
Der bør investeres i at profilere D
mere. Ex. på Facebook.
Fritidsleder
Gennemgang af
organisationsdiagram(udleveret på
mødet)
AKTIV FRITID; så mange børn som
muligt ind i aktivitet. Igennem
rådgiver. Forsøger at gøre det
mere smidigt.
Forsøgsordning på P med
Fritidspas(50 stk). Starter den 1/32017.
Førskole-projekt; SMART 3.0 kører.
Første år. Etablerer mere
samarbejde mellem skole og
dagtilbud.
Personale
LÆRER-NYT udleveret til SB.
Lærer-repræsentant læste brev op
fra lærergruppe i Udskoling fra P
omkring lejrskole til SB’s
orientering. Drøftes under særligt
punkt på dagsordenen.
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Urban C
- Opfølgning proces
- Ansættelse af afdelingsleder

Tidligere orienteret om proces og
det kører fortsat.
Der har været fælles møde for alle
medarbejdere. Godt møde og god
respons herpå.

Lavet en proces hvor alle har
mulighed for at komme til orde.
Nu skal der så arbejdes med hvilke
tiltag der skal til og hvilke
muligheder der er.
Dette arbejdes der med i C’s
Samarbejdsudvalg.
Afdelingsleder på C:
Er sat i opslag og kommer ud
fredag uge 9. Søger bredt.
Samtaler i uge 13.
Nuværende afdelingsleder ønsket
og fået andet job i organisationen.
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Økonomi
- Rettelser til budget
- Lejrskole 7.

Drøftelse om ryste-sammen-tur på
7. årgang lokalt i starten af
skoleåret.
Drøftelse om 8. årgang og hvor det
skal gå hen samt driftsbudget
hertil.
Samme budget til alle så
klassekassen ikke er en
nødvendighed for at få lejrskolen
kan hænge sammen.
Drøftelse af budgettet og
tildelingen i det.

5

”Ordensregler/forventninger”
- Baggrund for principper
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Punkt fra eleverne
- Skolepraktik på egen skole

Forslag om at vedtage
regler/principper i SB. Og i hvilken
kontekst kan det foregå. Måske
smelte sammen med
Antimobbestrategi/trivselsstrategi.
Elevforventninger. Der ligger noget
”gammelt” materiale fra Rørkjær,
som kan drøftes og gives indspark
på næste møde, hvor der også
nedsættes en arbejdsgruppe.
Kasper
Bilag mail fra
Berit af den
28/12
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Elev-PC’er
- Beslutning om udlevering
- Beslutning om Bring Your
Own Device politik

Skal være skarpe på elevens
Læringsmål(hvad der meningen
med at xx elev er med).
R afprøver. Afdelingsleder og
elevrådsformand på R aftaler
rammerne. Tilbagemelding til SB
efterfølgende.
Forslag:
Udlevere på 5.-7. årgang.
Bring Your Own Device på 8. og 9.
klasse.
Betyder at SB hvert år skal afsætte
økonomi til 5. årgang.
Planlagt rullet ud fra 1/8-2017.

Vedtaget i SB
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Principper
-

Lektier

-

Lejrskoler

-

Den åbne Skole

Vi mangler at lave et princip for
lektier.
Indspark fra lærerne på de 3
afdelinger samt skele til anden
skoles princip. Drøftes på næste
SB-møde.
Lejrskoler.
Tilrettes og kommer på næste SBmøde
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Evt

Er det muligt at komme rundt på
skolerne, så der er en
afdelingsleder der kan fortælle om
hvilke tiltag der er på den enkelte
afdeling?
Madordning på P/C.
Skal tages op når den nye
adm.leder ansættes.
Den hvide streg, som skulle være
etableret på R, bliver ikke
realiseret.
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Dagsorden næste møde

Handlemuligheder ift. elever?
Fælles arrangement/temauge(som
på Danmarksgade tidligere år på
Tobakken). Drøftelse af
muligheder.
Lektier.
Lejrskoler.

