SKOLEBESTYRELSE




Fokus på kerneydelsen
Tydelighed

DAGSORDEN
Dato: 31/1-2017
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

Orientering FPL
PC’er – opfølgning
Klubstruktur
SB Kursus i tilsynsforpligtigelse
Sommerferiepasning
Opslår en ledig stilling som
adm.leder på fredag i denne
uge, da Jette Strebøl tager
plejeorlov.
Jette Strebøl vender ikke
tilbage i stillingen. Vender
tilbage til en stilling i Esbjerg
Kommune. Orlov fra 15/2-17.
Samtaler i uge 8 og 9.
Krav at det er en akademisk
udd.
Principperne for Klubstrukturen
er sat på venteposition. Vi
afventer.
Den fritidspædagogiske leder
som var planlagt ansat, trak sin
ansøgning lige inden jul.
Opgaver omkring P er blevet
fordelt på anden FPL og
afdelingsleder på P.
AKT-opgaver er fordelt på lærer.

PC:
Pågår arbejde med at det
sættes i udbud.
SB skal tage stilling til hvordan
de fordeles.
Vi har ingen indflydelse på
specifikationerne(størrelse på
skærm og med numerisk
tastatur).
Det ville være hensigtsmæssigt
at skærmen er stor nok og at
PC’en er med numerisk tastatur.
Ny sekretær ansat på P med
start 1-2-2017.
JV kontaktet
bestyrelsesformand vedrørende
Venstres forslag om nye
skolenavne.
Fritidsleder:
Uge 28-30 pasning på R. Det er
betalingsuger.
Er forældre på C orienterede om
feriepasning?
Personale:
På lærermøde på U-D drøftet
sanktionsmuligheder ved elever
som ikke opfører sig efter
normerne.
Forslag til SB om at der
arbejdes med forventninger til
elever/”ordensreglement”.
Differentieres på årgangene.
Tilslutning til dette i SB.
Personale:
På R er der fortsat elever som
kommer for sent til
undervisningen når de har
været i Netto.
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Urban C

Sætter en proces i gang mellem
ledelse og medarbejdere.
Skoleleder og Fritidsleder
deltager.
Der er nationale tiltag og
kommunale tiltag, som vi er
nødt til at forholde os til.
Ex længere og mere varieret
skoledag. Hvordan omsætter
man det til forholdene på C?

Medarbejderne gået
konstruktivt ind i det.
Gamle forventninger som har
mødt en ny ledelse og struktur.
Dette har ikke harmoneret.
Meget sygefravær.
Lang proces. Kommet godt
afsted med den.
Kommentar:
Er det ikke muligt at der er
færre skift og kan lave længere
vikaransættelser. Det er sårbart
for de elever som ikke kan tåle
det så godt.
Og det giver pres på de
lærere/pædagoger som står
tilbage.
Desuden er det vigtigt at man
får uddannede medarbejdere.
Dim.fest dato på C drøftes med
afdelingsleder på C
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Trafiksikkerhed
- Besøg af Anders Kronborg
- Info om møde med East Town
Up

5

Tonede Linjer

16.30
17.15

–

Orientering og drøftelse. Besøg
af Anders Kronborg og direktør
Hans Kjær

4 bud på tonede linjer.
1 på D
1 på P
2 på R
Derudover skal der være mindst
1 almen klasse.
Elever kan vælge på tværs af
afdelingerne hvis der er plads.
Man tager egne elever ind først
og supplerer evt med elever
udefra.
På D:
Filosofi og historie(fordybelse)
På P:
FilmZonen(filmproduktion)
På R:
Cavling(humanistisk)
Urban StreetSport
”Læseklassen” for ordblinde og
læsesvage er der ikke kommet

respons på. I tvivl om skolen
kan få bevillingen.
Kommentarer:
Cavling og Filosofi taler til de
samme. Ærgerligt at der ikke
noget naturfagligt.
Cavling taler måske mest til
piger og Street til drenge.
Den politiske beslutning gælder
kun for 1 år.
Der gælder reglerne for Frit
Skolevalg for disse klasser.
På P er det vigtigt at man holder
på egne og tager nogle elever
ind fra andre steder.
Bør man lave en
spørgeskemaundersøgelse ved
eleverne om hvad de ønsker?
I udvælgelsen skal man være
opmærksom på relationerne.
Beslutning om at alle 4 tonede
linjer skal køre i det kommende
skoleår.
Steffen clearer ved Skolechefen
om vi kan køre videre.
Derefter skrives der ud til
forældre (inkl. Konfirmationen
og hvordan man forholder sig til
det)
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Mobbestrategi vedtages

Bilag.

Vedtaget i SB.
Hvis der kommer forslag til
forbedringer, kan SB tilføje.
Vigtigt at den får liv ude på
afdelingerne.
Ledelsen er ansvarlig for at
implementere.
Overvejelse
om ”ordensreglerne” og
antimobbestrategi samle til
trivsels-strategi
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Evt

Alm bestyrelsesmøde 16301900 på R
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Dagsorden næste møde

Økonomi – behandles på
særskilt møde den 6/2
Principper for den åbne Skole
Lektiehjælp
”Ordensregler/forventninger”

