SKOLEBESTYRELSE





Fællesskab
Kvalitet
Kreativitet
Entusiasme

DAGSORDEN
Dato: 18-10-2019
Tidspunkt: 17.00 – 19.30
Sted: Rørkjær
Afbud fra: Nina. Samira ikke mødt.

Ref.: THABR

Punkt

Overskrift
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Orienteringer
- Formanden
- Skoleleder
- Personale

Noter
17.00 –
17.15

Formand:
Ikke noget nyt i forhold til
Danmarksgades skole.
Skal SB aktivere en forældredemo i
forhold til Danmarksgade? Lad os
afvente efter den 3/10. Lægger en plan
efterfølgende for hvad der bør gøres på
Danmarksgade for at få den i god stand.
3/10: generel demo vedrørende
budgettet.
Skoleleder:
Orientering om verserende sag som er
kommet i EB.
På møde næste gang inkl redegørelse.
Skoleleder kontaktet af en forælder fra
Danmarksgades skole vedrørende stand
i klasselokale og møblement.
THA overtager rollen som adm.leder
men fastholder fortsat opgaver i
relation til souschef og til
Præstegårdsskolen(udviklingsprojekter
samt MEDVIND/Lauritzenfonden).
Lige nu en vakant lederstilling, som så
skal besættes. Der er brug for
ledelsesopgaver omkring elever på
både Danmarksgade og Præstegård.

Personale:
Opmærksomhedspunkt at en lærer er
blevet slået og spyttet på.
Giver usikkerhed for lærerne når der er
elever som er svære at håndtere og
undervise.
Kan SB understøtte og hjælpe
forældregrupperne på afdelingerne, så
vi imødekommer konflikter –
afstemmer forventninger til
hinanden(med afsæt i værdier)
Feature-uge på Danmarksgades skole
og hvad med forsikring ved ex.
transport?
Der er ikke en kommunal eller
skoleforsikring som dækker.
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Rørkjær
- Temaer: MIL og ny ledelse

17.15 –
17.45

Afdelingsledelsen orienterede bl.a.
om SMART skolestart og evaluering
heraf.
Desuden overvejelser om først at
danne de endelige klasser i juni
inden sommerferien. Dette bifalder
SB.
SB-medlem hørt fra nogle forældre
at de undrer sig over at man laver
skoleopgaver når de er så førskolen. Vi skal passe på at det ikke
for tidligt bliver ”skole-ficeret”

Høringssvar
- Masterplan for arealanvendelse
(Frist 1/10)
- Klubstruktur

17.45 –
18.30

Masterplan:
Skoleledelsen mødes med de 3
afdelinger og drøfter mandag deres
indstillinger til Masterplanen.
Derefter sendes deres prioriteringer
til SB-medlemmerne.

Bilag

Kommentarer:
D: legeplads er et problem. Trafikale
forhold er et problem.
P: HDS-lokale lavet.
R: Hallen er fuldt ud booket.
Legeplads mangler renovering.
Toiletter/brusere.
Kunne den tidligere arrest bruges
som kapacitets-aflastning for
Danmarksgades skole?
SB får oplæg den 24/9.
Frist den 1/10
Klubstruktur:
MED peger på at der er brug for
egne og dedikerede lokaler.

Tydelighed for hvad man gør for
elever i segregerede tilbud
Fastlagt og fleksibel åbningstid?
Finansiering af Ungdomsskolens
ydelser.
Klub Grådyb: problematisk at de
ikke kan tage alle børn(ikke
kørestolsbørn)
SB:
Særlige lokaler til fritidsklub(3.-6.)
Lokaler med kapacitet til alle.
Ikke sammenhæng med Børn- og
Unge politikken.
Problematisk at der er minimumstal,
da der er brug for tilbud til alle;
også selvom der kun er 10, så er det
måske netop dem der har brug for
et tilbud med gode pædagoger som
har tid.
Brug for alternativer til foreningerne.
Skoleleder laver notater og skriver
høringsbrev på baggrund af SB’s
kommentarer.
Frist 16/10.
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Mobilpolitik
- Tilbagemeldinger fra afdelingerne

18.30 –
19.00

Flere forældre henvendt sig om at
reglerne er lavet om på
Præstegårdsskolen.
Den formelle politik skal vedtages.
Tilbagemeldingerne fra afdelingerne
fremsendes.
Punktet udsættes til næste møde
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KulturProfil
- opstart af arbejde med dannelsesprofil
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Dagsorden næste møde

19.00 –
19.15

Punktet udsættes til næste møde

Principper
- Lejrskole
- Mobilpolitik
- Kulturprofil
- Skolehjemsamarbejde
- Høring bygningsdrift

