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Fokus på kerneydelsen
Tydelighed

DAGSORDEN
Dato: 28-08-2017
Tidspunkt:

16.30 – 19.00

Spisning fra 16.15

Sted: Urban C BEMÆRK
Ref.: THABR

Punkt

Overskrift

Beslutning
Drøftelse
Orientring

1

Dagsorden

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

Orientering

Noter / beslutningsreferat

-

Trafik i Østerbyen. Møde
den 6/9. Berit deltager evt
sammen med Thomas A.

-

Konfirmationer og blå
mandag. Berit og Thomas
arbejder på noget omkring
konfirmationer og datoer for
konfirmationer for elever på
Rørkjær

-

Nye ledere. På C og P nye
ledere.

-

Evaluering af
ledelsesstruktur.
Tilbagemelding fra
skolechefen den 7/9
omkring hele
ledelsesstrukturen. Steffen
giver besked så snart det er
officielt.

-

Skolestart. Godt i gang.

-

Personale: godt i gang.
Noget omkring klassekasser
og lejrskoler(skævvridning
alt efter
forældreopbakning).
Mangler økonomi til ex.

skabe og vedligehold. Kunne
ex bestyrelsen tage det op?
-
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Urban C
- Afdelingsledelse kort oplæg
- Navn for afdeling besluttes
formelt. (Da afdelingen ikke er

-

en officiel afdeling, men en
underafdeling af
Præstegårdskolen, er der ikke
politisk fastsat et navn for
afdelingen)
Princip for Urban C

Punktet
starter 16.45

Eleverne: På R: ønske kunst
på væggene fra ex
KulturTalentklassen. Ønske
om mere bevægelse i
skoletiden(i overbygningen).
Gerne flere
samarbejdsøvelser i
skoletiden(UUV). På D:
gerne bruge det første
kvarter på at kunne gå ud
og evt handle.

Præsentation ved Kasper.
Arbejder med praksisbeskrivelser
samt konceptbeskrivelser
af ”klassetyper” samt FYS, AKT, IKT
mm.
Kulturprojekt sat i gang i M2(klasse).
Lavet eget musiklokale.
Konceptbeskrivelser færdige ultimo
2017 eller primo 2018. Præsenteres
for SB når det er klar.
Ca 83 elever på C.
Søger pt en stilling som pædagog.
På trods af opsigelser på lærerdelen,
så er det ikke sikkert endnu om der
skal genansættes på grund af
vigende elevtal.
Afdelingens navn fremover: en SB
beslutning. Afdelingen hedder
fremover Urban C.
Princip for Urban C:
En gruppe bestående af forældre og
ledelse fra Urban C har arbejdet
med et princip(supplement til de
gældende principper da en del ting
er anderledes på Urban C).
Steffen retter til.
Forælder: konflikter med Skjernbilen og deres sene udmeldinger
over hvem og hvornår der hentes
hjemme. En del forældre som er
utilfredse. Føler ikke at der er styr
på det.

Ved kontakt til Skjern-bilen har der
været en del oplevelser af at man
blev talt nedsættende til.
Hvordan får man indflydelse som
forælder i forhold til evt nyt udbud
på kørsel?
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Høringer

Strategi for implementering af
Paradigmeskifte 2.0

Bilag 1

Dialogflade mellem politisk niveau og
skolebestyrelser

Bilag 2

-

-

Materiale udsendt som bilag
Høringssvar besluttes

Materiale udsendt som bilag
Høringssvar besluttes

Såfremt SB ønsker det kan Ledelsen
bidrage med input til et høringssvar.
”Lyder godt såfremt det overholdes”.
Positivt at man fortsætter linjen og
ikke ændrer ”kurs”.
Steffen skriver sammen og sender til
SB til godkendelse og
rettelser/tilføjelser.
Pkt 2c: indhenter de også ved SB og
tager punkterne med? Hvem
definerer de relevante punkter?
Pkt 2f: Kan bestyrelserne ikke
indkalde og ikke kun udvalgene?
Ønske i SB om at det bliver
borgerligt ombud da arbejdet i SB
bliver mere og mere omfangsrigt.
Problematisk at det ikke er på
initiativ af SB men udvalgene. Og at
SB ikke selv kan indkalde og sætte
dagsorden for mødet.
Hvis det skal være en god idé, skal
SB af egen kraft kunne sætte
punkter på dagsorden.
Heller 2 møder om året á 3 timer.
Bør være en dialogflade og ikke et
bestemmende organ da man ellers
overser resten af den lokale SB.
Må ikke erstatte nuværende SB.
Indholdet på 1 af møderne er
allerede defineret på forhånd.
Dagsorden skal være indhold som
fylder og som SB ønsker en drøftelse
med politikerne om.
Ønske om at dialogen er
virkelighedsnært og direkte relevans
for eleverne. Gerne deltagelse af en
elevrep. fra hver SB.
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P-hus i Danmarksgade
- Henvendelser ift. opførelse af
nyt P-hus i Danmarksgade.
Bekymring ift. betydning for
trafiksituationen.

Som SB kan man kontakte Vej &
Park og spørge til planerne.
Trafikale udfordringer omkring
Danmarksgade skole. Svært at få Ppladser.
Kunne man invitere politikere til at
deltage i et SB-møde på
Danmarksgade?
SB-formand og Steffen kontakter og
vurderer om de skal inviteres.
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Elev-PC’er
- Klar til udrulning
- Forventninger til 8. og 9.

Der er indkøbt til 5.-7. årgang og de
udleveres i de kommende uger.
Man låner den og skolen reparerer
såfremt det ikke er groft uagtsomt.
De elever på 8. og 9. årgang som
ikke selv kan tage PC med, kan låne
på skolen.
Ved tyveri dækker elevens egen
forsikring.
Kan man købe tillægsforsikring for
PC igennem skolen?
Mangler cover.
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Madordning
- Status og opstart

Leverandøren leverer hvis der er 50
der bestiller hver dag. Og i et
godkendt køkken.
Adm.leder arbejder videre med det
og ikke andre alternativer.
Mælkeordning undersøger Louise
ligeledes
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Forældrerådsarrangementer
- Opfølgning

Forældrene skal vide hvad der skal
foregå og de skal skrive under på at
det er et socialt arrangement efter
skole.
Ingen tilføjelse til princippet. Den
korrekte version skal ud på
hjemmesiden
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Tilmelding til SB-arrangement den
11. sept.
- Invitation tidligere udsendt
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Evt.

Bilag 3

1700-1930:
Berit samler tilmeldinger sammen.

Ønske fra elever om at de kan
drøfte indholdet i dagsordenen
med en voksen(ex Steffen eller
kontaktlærer for elevråd)
forinden et vigtigt møde så de
kan være bedre forberedte.
Valgfag når de transporterer sig
til et andet sted: start 1330.

Lejrskole for 8. årgang.
Økonomi til overnatninger i
foråret 2018.
Skolerne skal fremover lave en
strategi for hvordan man
arbejder med ordblinde
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Dagsorden næste møde

Vedligehold på skolerne
Madpolitik

