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Punkt

Overskrift

1

Orienteringer
- Formanden
- Skoleleder
- Personale
- Elever

Noter
16.45 –
17.00

Skoleårets start: kommet godt i
gang. Intro for alle nyansatte samt
arrangement for alle ansatte på
Urbanskolen(torsdag aften).
Gode første skoledage på
afdelingerne.
Ansættelser
På ledelsessiden er Gitte C. og Jette
S. ikke på skolen mere. På Rørkjær
er Tekla Bjerre ansat som ny leder.
Adm.leder sygemeldt på ubestemt
tid. Thomas A. træder ind i de
opgaver som kommer.
På personalesiden ikke så mange
nyansættelser som sidste år.
Afgangsprøver
På Rørkjær næste status quo i
forhold til sidste år.
På Præstegård gået rigtig godt især
ved de mundtlige prøver.
På Danmarksgades skole ikke status
lige nu.

Danmarksgade
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17.00 –
18.00

Børnehaveklasser fyldt godt op.

- Fra afdelingen (Sanne fra afdelingen
deltog)
- Nyt ift. forslag om lukning

En del udfordringer i forhold til trafik
i forbindelse med etablering af Phuset. Godt samarbejde med Esbjerg
Kommune.
Vejchikaner i Kirkegade er vellykket.
Vil gerne have Norgesgade ensrettet.
Tilsyn
om
morgenen
ved
Norgesgade/Kirkegade.
Formand:
Haft møde før sommerferien med
politikere.
Drøfte mulighed for at åbne
skolegården op i fritiden.
Budgetforhandlinger rykket. 3/10
offentliggørelse af Budget i balance.
1.behandling 5/10, 2. behandling
5/11
Forsøger at præge politikerne.
Mange forældrehenvendelser.
Inden sommerferien drøftelse med
Skole & Forældre i forhold til
rådgivning(forældremobilisering).
Drøftelse af scenarier og muligheder.
Ros fra SB til formanden for ihærdigt
arbejde.
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KulturProfil
- Opsamling på Temadag 16. maj 2019

18.00 –
18.30

Kulturprofil-konsulent deltog.
Se udleveret bilag ”opsamling på
temadiskussion ”Kulturprofil” ”.

Ikke så mange store projekter som
ex C.natct fremadrettet som kører
indtil 2021.
Nu fokus også på de mindre tiltag
tæt på den daglige undervisning.
Læring gennem leg; LEGOfoundation. Et led i kulturprofilen.
Skole & Forældre har på
hjemmesiden en del omkring
dannelsesperspektivet.
Spændende at drøfte kulturel
dannelse og det kunne måske være
et emne for et tema for SB. Også
gerne konkret.
SFO/Klub kunne med fordel
inddrages da der her er tid til at
arbejde med børnene.

Opfordring til SB til at arbejde med
ex Kulturel dannelse på de
forskellige trin.
Måske med input af KultuNauterne.
Der bør laves en procesplan og
nedsættes et udvalg i SB som kan
arbejde med det.
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Høringssvar
- Ny Børn & Unge-politik

18.30 –
18.45
Se bilag

Skruet ned for Science (gået ind i
drift) og op for Leg, læring og
kreativitet.
Overvejende positiv stemning i
forhold til politikken.
Positivt at forældredelen er så
fremhævet.
Steffen indsender høringssvar på
vegne af SB.
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MIL
Orientering

18.45 –
19.00

Steffen orientering hvad det
indeholder. Er i proces i forhold til
hvordan der arbejdes på skolen.
Ny økonomisk tildeling.
Pædagogisk opgave som ligner den
vi hele tiden har haft; nemlig et
inkluderende miljø til hver elev.
MIL-koordinator ansat.
Kompetenceløft for ansatte.
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Kalender
- Orientering om mødekalender
- Drøftelse af temadag

Dagsorden næste møde 18/9-2019

19.00 –
19.15

Formand fremsender kalender.
Mødestart kl 17.00 fremover
Formand sender doodle om mulige
temadage og datoer.
Principper
- Lejrskole
- Skolehjemsamarbejde
Høringssvar
- Masterplan for
arealanvendelse (Frist 1/10)
- Bygningsrelateret drift (Frist
9/10)
Mobilpolitik

