DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde
Dato: 15/12-2015
Tidspunkt:

16.30 – 19.30

Sted: Urban D
Tilstede: Berit – Marianne O.– Djannie (fra kl. 18.00) – Steffen – Lars – Johnny – Marianne F – Heidi –
Muhammed – Lene – Ole – Jette – Freja – Secil – Vedad
Ikke mødt. Freja - Secil

Ref.: Jette Strebøl
Beslutning
Drøftelse
Orientring

Punkt

Overskrift
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Dagsorden

Orientering

2

Orienteringer
- Formanden
- Skoleleder
- Administratio
n
- Personale
- Elever

Orientering

Noter / beslutningsreferat

Berit: Referatet fra mødet med BKudvalget: Vigtige
områder: Generelt er der frustration omkring
mængden af skolebestyrelserne opgaver.
Ringetider: Meldingen er at ringetidssættet er
kommunalt besluttet.
Bestyrelserne peger på at pauserne er korte. Det er
svært for eleverne at nå at spise. Vi kan ikke internt
ændre.
Steffen: Vi oplever at lederne er afsted til mange
kurser mm.
Der har været fælles oplæg v/Anette Vesterbæk for
alle lærere vedr. målstyret undervisning og PLM
Ledelsen har været til dialogmøder med Jørn
Henriksen, Jacob Lose, Henrik Schou og Diana Mose.
Ledelsen gav et realistisk billede af processen.
Reaktionen fra politikerne er at ”vores” fortælling
adskiller sig fra andre i forhold til modstand mod
forandring.
Jette: Der er trukket 300.000 fra Klub Nørregade til et
projekt som ikke har været igangsat. Det nye budget
er udmeldt dd. Vi går sandsynligvis ud af 15 med et
mindre overskud. Drøftelse af håndtering af
over/underskud.
Den daglige ledelse (afdelingslederne og FPLérne) og
sekretærerne får fremover kontorfællesskab på alle

afdelinger. Ole, Steffen, Sanne og Jette har frem over
kontorer på Urban C.
Ændringer i organisering af administrationens
opgaver
Personale: Positiv tilbagemelding på arrangementet
med Anette Vestergård.
Elever: Vedad: der har været 1 elevrådsmøde på R.
Der mangler en hvid streg i skolegården. Ide:
arrangement på tværs af afdelingerne. F.eks
Urbangames, konkurrencer e.lign for at styrke at det
er én skole.
Vi har et hængeparti omkring et fælles elevråd. SL og
JRS indkalder formand og næstformand til et møde.
Der er indkaldt til et fællesmøde for alle formænd.
JRS /SL undersøger dette nærmere.
Vedad gør opmærksom på at der er mange vikarer.
Gode oplevelser med forskellige læringsstile. Det
virker positivt med parallellægning der giver mulighed
for holddannelser.
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Høringer
- Læringsstrategi
(se bilag)
- Kvalitetsrappor
t (se bilag)

Beslutning

Læringstrategi: Ingen kommentarer – SL sender
høringssvar.
Kvalitetsrapport: Skolebestyrelsens bemærkninger:
Der mangler dataindsamling / vurdering af
specialundervisningscentrets elever.
Der er ønske om at fastholde formen fremover for at
kunne sammenligne.
Når der sammenlignes må der tages højde for
socioøkonomiske faktorer. SL skriver høringssvaret
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Opfølgning på
arbejdsgrupper
- Visioner
- Kortere
skoledag

Drøftelse

Visioner: Gruppen har ikke haft mulighed for at
mødes punktet udsættes til næste møde
Kortere skoledag: Udsættes til næste møde
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Principper
- Fritidsområdet
- Underretning
af hjemmene
om elevernes
udbytte af
undervisningen
- Vold og trusler
om vold
(Praksisbeskriv
else)

Drøftelse

Principper: Udsættes til næste møde
Vold og trusler: Hvad gør man i forhold til vold og
trusler i en klasse: f.eks: børn der slår / truer mm?
Drøftelse :
Som skole arbejder vi på den måde som det har
været tidligere på de forskellige afdelinger. Der er
ikke lavet nye fælles indsatser.
Det kan være svært at lave ensrettede indsatser da
de skal tilrettes den enkelte elev.
Det er svært at gøre indsatserne tilstrækkelige
smidige sådan at der kan laves hurtige indsatser.
Som forældre er det frustrerende at opleve
manglende indsats.
Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal se nærmere
på AKTområdet.
Varde kommune har et projekt: NUSSA som arbejder
med værktøjer til at håndterer inkluisionsopgaven
Opfordring til at bruge områderådgiverne
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Ansættelser
- Fritidspædagog
isk leder
- Lærervikarer til
fastansættelse

Beslutning

Fritidspæd. leder: stillingsopslaget skal i ekstern
opslag derfor udsættes ansættelsessamtalerne til
efter d. 4/1 - 16
Lærervikarer til fastansættelse:
Drøftelse af ansættelsesforhold
Der lave stillingsopslag/afholdes samtaler ved mere
end 6 måneders ansættelse.
Skolebestyrelsen godkender indstillingerne til
fastansættelser af tidsbegrænsede ansatte
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Ny ordning for
klubber / fritid
- Beslutning
om
åbningstid/
OLE

Beslutning

Klubberne mister medlemmer. Politisk er der nu givet
mulighed for at holde åbent 18/19 – 22. Bestyrelsen
vedtager at udvide klubtilbuddet på Klub Rørkjær.
Det starter op senestd. 1 /2- 16
Det betyder at der er ca.2 timers ”pause” mellem
fritidsklub og ungdomstilbuddet.
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Kvalitetsmålsaftale
- Aftalen
præsenteres
- Info til
personale

Orientering

Se/læs bilaget.
Det er forvaltningsmæssigt bestemt hvilke områder
der er medtaget. Opmærksom på at målene er
langsigtede.
Målstyret undervisning og PLM er et vilkår.
Punktet tages op på næste møde
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KulturTalentklasse
- Budget i 2016

Beslutning

Bestyrelsen er positivt indstillet overfor at der
arbejdes videre med projektet
Bestyrelsen er positivt indstillet overfor at skolen
indgår med en delfinansiering af dette.
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Undervisningstid
på 5 årgang
- Justering af
den
ugentlige
undervisning
stid

Orientering

Timetallet tilrettes de sidste 20 uger.

11

12

Evt

Næste møde d. 26/1 kl. 16.30. Spisemødetid er
16.15.
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Dagsorden næste
møde

Terrorberedskab
Tilsyn med elever i pauserne
Visioner (udsat fra d. 15/12)
Kvalitetsmålsaftale
Principper

