SKOLEBESTYRELSE





Fællesskab
Kvalitet
Kreativitet
Entusiasme

DAGSORDEN
Dato: 30-01-2018
Tidspunkt: 16.30 – 19.00
Sted: Urban C / Backbone-kontoret
Ref.: THABR
Afbud: Rie, Djannie, Cecilie, Marianne, Lars.
Kathrin (forælder fra Urban C deltager)

Punkt

Overskrift

1

Orienteringer
- Formanden
- Skoleleder
- Fritidsleder
- Økonomi
- Personale
- Elever

Noter
Formand:
Møde med skolechef
vedrørende Inklusions-strategi.
2 ansatte fra skoleadministrationen kommer med
på et SB-møde. De tager
kontakt til skoleleder for en
dato. Drøftelse af de
segregerede tilbud i EK.
Hængeparti i forhold til at
mødes med udvalgsformand
vedrørende trafik ved
Danmarksgades skole Urban.
Trivselsmålinger: Møde den
28/2-18 med direktør. Steffen
og Berit deltager. SB-mødet
flyttes derfor til en anden dato
Skoleleder:
Ny offentliggørelse af rapport
om skolernes karaktergennemsnit sammenholdt med

det social
index(undervisningseffekten).
Den ene afdeling ligger på
+0,3, en på 0,0 og en på -0,1.
Økonomi og budget. Næste
møde er adm.leder med.
Fritidsleder deltog ikke i mødet
(efter aftale)
Personale:
Det påvirker personalet i forhold til
sammenlægning af klasser på grund
af for få elever samt hvad der sker i
forhold til de tonede linjer.
Kommentar fra Steffen til de tonede
linjer: lige drøftet hvilke muligheder
der er på Danmarksgades skole
Urban med Sokrates.
Drøftelse i SB
Elever:
Elevrådsmøde på Præstegård i dag.
Gerne mobiltelefoner tilbage.
Gerne
have
boden
tilbage.
Kombineres med større budget i
Madkundskab(problematik i forhold
til hygiejnebeviser).
Ønskes flere aktivitetsdage på tværs
af skolerne.
Danmarksgades skole:
Hvordan får vi vores idéer ud til de
andre elever?
Vedtægter for elevråd.
På Præstegårdsskolen er man ved at
etablere morgenmadsklub for de
yngste elever i samarbejde med
Fødevarebanken og MEDVIND i
Østerbyen.
SB forholder sig kritisk til at der ikke
etableres
madordning
for
Danmarksgades skole samt resten af
Præstegårdsskolen. Det tages op i
ledelsen
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Urban C
- Status fra afdelingsledelsen
(sally og kasper deltager)
- Navn..
- Princip C

Bilag

Ansat 2 lærere på Center(på grund
af orlov).
Konceptbeskrivelser: på AutismeMellemtrin-Indskoling-Udskoling
grupperne.

Medarbejdere udfyldt indenfor 5
punkter for hvert trin.
Også lavet i forhold til Fysioterapi og
Taleundervisning.
CFO-koncept er også på vej i løbet
af foråret.
Praksisbeskrivelser laves også.
Danmarks Bedste Arbejdsplads: god
svarprocent og tilbagemelding.
Særlig fokus på vold & trusler.
Vigtigt at personalet har ejerskab til
det der sker.
Samarbejde med
Musikkonservatoriet og Fugl Fønix.
SB vil gerne have det mere ud på
hjemmeside og FB som information
til forældre.
Vi skal have mere frem hvad der
sker omkring børnene.
Kunne evt være et månedsbrev til
forældre. Kunne være en skærm i
Fællesrummet med billeder fra
dagen.
Formidlingen er vigtig da det ellers
er de ”gamle historier” som kører.
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Ordensregler
- Forslag til vedtagelse

Bilag

Vi kunne med fordel have et
ekstrakt til at hænge op i klasserne
og fritidsområderne.
Hvis man i Ordensregler skole
tager ”vi er forberedt til timen” samt
en sammenskrivning hvor man
tager ”skole” ud, så kunne det
gælde på alle områder
skole/SFO/Klub.
Lene tilpasser og sender rundt.
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Værdier og vision
-
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Værdigrundlag og forventninger
Vision

Kvalitetsrapport
-

Forberedelse af høringssvar

Bilag

Princip for Urban C(godkendt
tidligere)

Bilag
Værdigrundlag og vision vedtaget i
SB

Bilag

Drøftelse.
Kommentar:
de segregerede tilbud nævnes ikke i
rapporten.

Kvalitetsrapporten er én måde at
anskue virkeligheden på og det er
interessant at diskutere. Men det er
ikke nødvendigvis hele
virkeligheden.
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Forberedelse til valg.
-

Procedure
Initiativer?

Drøftelse omkring repræsentation
fra afdelingerne.
14/3-18: Valgmøde med evt
foredragsholder.
Valgbestyrelse: Skoleleder, formand,
samt 1 yderligere(Berit og Steffen
undersøger hvem der vil).
Denne SB sidder indtil 31/7-2018.

7

Dagsorden næste møde

- Princip forældreinddragelse
- Inklusion
- Princip for den åbne skole
-Opfølgning på madordning
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Evt

Samtlige Urbanskolens
afdelinger ligger over
privatskolerne i Esbjerg
Kommune i CEPOS rapporten.
Filmfestival på
Præstegårdsskolen gik
fantastisk.
Ny dato for SB som erstatter
den 28/2-2018: det bliver i
stedet den 22/2 kl 1630

