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Fokus på kerneydelsen
Tydelighed

DAGSORDEN
Dato: 21/11-2017
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

Skolebestyrelses-seminar
tilmeldinger.
Aftale med Anders Kronborg i
forhold til trafikken omkring trafik
ved Danmarksgades Skole.
Kunne man i samme ombæring
spørge til parkering for ansatte?
Eneste skole uden P-pladser.
Mistede for år tilbage 14 pladser i
Norgesgade.
Ansættelser
Lasse Dreier ansat på Rørkjær
Christina Hald ansat på Præstegård.
Betyder at vi nu har 2 ledige
lærerstillinger som skal besættes pr.
1/1-2018.
Økonomi (Louise deltager evt)
AFBUD fra Louise Hansen på grund
af sygdom. Udsættes til næste
møde.
Orientering om ”elevsager” til
formanden.
Der kan være uhensigtsmæssige
episoder eller ex voldsomme
episoder som elever ser eller udsat
for. I hvilke tilfælde ønsker SB en

orientering? (hvor slemt/stort skal
der være?)
SB ønsker briefing på de ordinære
møder i SB; gerne med en form for
kategorisering.
Oplevelse af flere hændelser.
Kulturprofil
56 ansøgere til stilling i P&U.
Samtaler på torsdag.
Fritid
Udfordrede på Klub Bøndergårdsvej
omkring vold/trusler
SFO sommertilbud 28,29,30 bliver
på Rørkjær skole
1/1-18 bliver fritidsklub og
ungdomsklub kontingentfrie
Uge 29 og 30: Klubber lukkede.
Materialer vedrørende SMARTskolestart udleveret. Sendes til SB
når den er tilgængelig i PDF.
Pixi-udgave udleveret til forældre.
Tæt samarbejde med dagtilbud
omkring overgangen til skole.
Personale
Vold og trusler på
Præstegårdsskolen i fokus.
Elever
Ønsker:
- Gerne samme politik i
forhold til terminsprøver.
Samme tid fri og på samme
tid da eleverne ellers kan
sende opgaverne til
hinanden.
- Ønske om at prøverne er
samtidig.
- Flere printere på Rørkjær(er
på vej) og printere der
virker på Præstegård(skal
følges op på (Thomas har
opgaven))
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Fra afdelingerne
- Rørkjær
-

Urban C

Urban C
Proces fortsat i gang omkring
Praksisbeskrivelser og koncepter for
de forskellige afdelinger.
DBA(arbejdsmiljøundersøgelse):
viser at vi er på rette vej med
arbejdsmiljøet.

Rørkjær:
Grænseoverskridende adfærd
Største udfordringer omkring adfærd
på mellemtrinnet.
7.årgang(toning og almen). Gode
delinger med mest uro i en enkelt
klasse
Kommende 0.klasse(muligvis fra 3
klasser til 2 små klasser)
Kommende 6. årgang (muligvis fra 4
klasser til 3 klasser)
Kommende 9. årgang (føler ud i
forhold til efterskole).
Bygninger; inde- og udearealer,
lokaleunderskud.
Faglokaler gode; gode
læringsmiljøer (musik i SFO).
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Tonede linjer
- Status
- Næste år

Noget er lykkedes og andet skal der
arbejdes mere med. Langt fra
færdige med at udvikle på dem.
I gang med at finde samarbejdspartnere (ex GameStreetMekka i
forhold til 7S og Hovedbiblioteket i
forhold til 7C).
Kan vi finde kvalificerede lærere til
næste års hold? Og skal de ligge på
samme afdeling?
Kunne Urban Sports åbnes op til
mere traditionel sport og dermed
tiltrække flere piger til klassen?
Danmarksgade
Lars: kan blive svær at sælge til
andre lærere.
Djannie: henvendelser fra forældre
om der også er toning igen næste
skoleår.
Rie: kan vi miste elever ved det at
eleverne skal brydes op? Der er der
forældre som taler om nu.
Det har været sværere med de
tonede linjer på Danmarksgade end
på de andre afdelinger.
Præstegård
Kører med toning og med 1 almen
spor.
Forslag om at der laves en
brugeranalyse blandt elever og
forældre.

Hvad er et godt skoletilbud for
elever og forældre?
Vi skal på et tidspunkt tage en
beslutning om hvad vi skal køre med
næste skoleår, hvordan og hvor.
Hvis der laves en brugeranalyse, kan
vi måske forvente at forældre vil
vælge det trygge og ville blive i den
klasse og med de børn de kender i
forvejen.
Forslag: Ryste-sammen for 6.
årgang inden de går på ferie så de
kort lærer de nye klassekammerater
at kende.
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Opfølgning værdier og
forventninger
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Temadag
- Program og tidsplan

På dagsorden på temadagen den
30/11-17.
Gennemført workshops på alle
afdelinger. Bearbejdes nu.
Programforslag
- Værdier og forventninger
- Vision
- Trivselsundersøgelser
- Handlemuligheder ift. Udadreagerende børn
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Kommende SB-valg
- Initiativer ift. dette

Er der nogle som vil fortsætte og
hvordan gør vi evt andre
interesserede i det?
Marianne og Berit går af.
Djannie genopstiller
Lene ved det pt ikke.
Rie genopstiller
Dorthe går af
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Prioriteringer ift. budget

Næste møde
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Evt

Skal Sanne deltage i SB-møder? Evt
deltagelse af
afdelingsledelsen(skole+fritid)
18/12 møde på Præstegårdsskolen.
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Dagsorden næste møde

Grænseoverskridende adfærd;
vold og trusler.

Budget og Prioriteringer ift.
budget

