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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

Steffen:
Elevrådsrep. deltager ikke på
dette møde da de er til
Ungebyråds-møde. Skolens
unge tager et projekt med
Unge-parade igennem byen.
Arbejde med værdier og
forventninger.
Sættes i gang med personalet
på afdelingerne lige efter
efterårsferien.
Skal vendes i SB.
Idéen er at en værdi skal
udmønte sig i forventninger til
voksne og børn.
Lærernes dag den 5/10-2017.
Lauritzen-fonden gået ind i at
der laves kultur-legeplads, så
der afsættes 400.000 fra EK
som medfinanciering.
200.000 afsættes til at udvikle
idéen. Dette er gældende for
Præstegårdsskolen.
De 7.2 mio som er afsat i
budgettet er til området.

BACKBONE(COLLECTIVE
IMPACT).
For at udvikle på projektet
Kulturprofilskole, er der afsat
en kvart stilling på hver afdeling
som koordinatorfunktion(medarbejder). Dette til
at arbejde med Kulturprofilskole. Derudover 1
fuldtidsstilling i P&U.
Berit:
Formand Darum Børneby og
Fortunaskolen har trukket sig.
Årsmøde: ingen deltager fra SB.
Mark fra Bohrskolen har
kontaktet udvalgsformand
vedrørende budgettet
Formand kontaktet af TV Syd
vedrørende stigningen af 2sprogede på Præstegårdsskolen
Urban (ligger omkring 50% inkl
Modtageklasserne).
Usikkerhed i forhold til
deltagelse. Vil gerne afvente det
arbejde som er ved at blive
igangsat.
Ny barselsvikar for bh.kl.leder
skal ansættes på R.
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Danmarksgade
- Oplæg fra afdelingsledelse
- Bygninger og rundtur

Birte Brinch fra Danmarksgade
skole Urban deltager.
Afbud fra FPL Mette Vejbøl.
Orientering fra Birte omkring
skolen, tonet linje(Sokrates),
særlige indsatser på
Mellemtrinnet(fastholde
elevernes glæde ved og
motivation for at gå i skole).
Vigtigt for skolen at få ”egne”
elever og kunne fastholde dem.
Presses af Privatskolerne i
området.
Rundvisning på afdelingen

4

Lederevaluering
- Effekter
- Proces

Mere enkel ledelses-struktur
med pædagogiske leder på fritid
og på undervisning, som er
ligestillede og begge
fuldtidsansatte.

På fritid vil der være 4 ledere og
på undervisning 6 ledere.
Derudover adm.leder og
skoleleder.
Urbanskolen har procentuelt
flere ansatte pr. leder end
sammenlignelige skoler.
Alle FPL-stillinger og FLstillingen falder bort og der
ansættes 4 fuldtidsansatte. De 4
findes blandt de nuværende 5.
1 af de 4 skal have en
koordinerende rolle.
I sidste ende er det
skolelederen som udvælger de
ledere som skal træde ind i de
nye stillinger.
Ikke særlig sandsynligt at der
bliver flyttet personale imellem
skolerne.
De ledere i EK som er
i ”overskud” bliver tilbudt
ansættelse som pædagog.
De nuværende afdelingsledere
bliver til pædagogisk leder for
undervisning, hvoraf der er 1
som skal være koordinerende i
Urbanskolen.
På Urbanskolen skal vi ansætte
2 nye ledere(1 til P og 1 delt på
P og D).
Kommentar:
Det kan være frustrerende fra
medarbejder-siden at skulle
skifte leder hvis det bliver
aktuelt, da det tager tid
at ”vænne sig til hinanden”.
Vil man som lærer referere til en
leder som er uddannet lærer?
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Trivselsundersøgelser
- Hvordan skal vi arbejde med det
i bestyrelsen

Temaaften med Hans Henrik
Knoop, udvalgsformændene.
Paneldebat.
Kedsomheden for eleverne er
stigende fra 0.-9. klassetrin.
Nuværende Trivselsmåling er
slut ved udgangen af
september.

Drøftes på SB møde. Data
tilsendes inden. På møde næste
gang eller efterfølgende møde.
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Forsøg med forkortet skoledag
- Status og indsatser

Ca 40 klasser.
Skoleniveau – afdelingsniveau –
klasseniveau. Hvad skal der
arbejdes med…
Mere systematisk tilgang til at
arbejde med data.
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Skolepatruljer
- Behov og serviceniveau

Skolepatrulje på Rørkjær
Forældrehenvendelse fra
Præstegård om skolepatrulje.
På Danmarksgade er behovet
ikke så stort ved Nørregade da
Sct Nikolaj allerede har.
Fra Kirkegade til Norgesgade er
der et behov.
Der tages kontakt til Politiet
vedrørende Præstegård og
Danmarksgade.
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Mad
-

Politik, sundhed
Morgenmad
Kantinedrift
Madordning

Adm.leder er i gang og er på
vej.
Lauritzenfonden viste interesse
i en form for folkekøkken i
forhold til beskæftigelse.
Forskel i hvad man får morgenSFO til morgenmad på
afdelingerne.
Skal der laves en generel
sundhedspolitik for skolen? Evt
et bud som skal sendes ud til
Forældre-rådene til drøftelse.
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Evt

Forslag om at starte drøftelser
om tonede linjer for 2018/19.
Temadag for SB. Berit og
Steffen finder en dato.
Ønske om at når der kommer
nye principper, så orienteres
forældrene via Intra.
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Dagsorden næste møde

Trafikale forhold på
Danmarksgade og Præstegård.
Trafikansvarlige.

