REFERAT

Bestyrelsesmøde
Dato: 26-01-2016
Tidspunkt:

16.30 – 19.00

Sted: Urban P
Ref.: JRS
Deltagere: Marianne -. Lars – Johnny – Lene – Berit – Ole – Vedad – Jette
Afbud: Muhammed – Heidi – Djannie – Marianne F.

Punkt

Overskrift

Beslutning
Drøftelse
Orientring
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Dagsorden

Orientering

2

Orienteringer
- Formanden
- Skoleleder
- Økonomi
- Personale
- Elever

Orientering

Noter / beslutningsreferat

Berit: Nyt møde om den åbne skole.
Invitation om Kursus fra skole og forældre: Vi tager
den op næste møde
Steffen: Alle skoler er opfordret til at søge
dispensation i forbindelse med konfirmationsforberedelsen. Steffen og Berit har sendt ansøgningen.
Udmelding om afkortning af skoledag på
mellemtrinnet. Der har været gennemgang af
alle skemaer.
Ansættelse af fritidspædagogiske ledere. De er
en udfordring på P&C – Forvaltningen har givet
grøn lys for, at den ledige stilling deles på 2
personer. Sally Wilkinson og Christian Varming
er ansat.
På alle afdelinger er der nu etableret daglig
ledelsesteam bestående af afd. leder og
fritidspædagogisk leder.
Ole: Klub Rørkjær kan på nuværende tidspunkt
ikke udvide klubtilbuddet til kl. 22. Der er uro i
området omkring Klub Bøndergårdsvej.
Stigende antal medlemmer - øvre aldersgrænse
er 25 år. hvilket giver udfordringer i forhold til
6. årgang.
Lars,personale: Drøftelse af udmeldingerne om
svømmeundervisning af foreninger.
Vedad,Elever: Ønsker at afholde Urbangames.
Der tænkes 3 arrangementer aldersopdelt. Hver

skole er ansvarlig for et arrangement. Der er 3
lærer som tager kontakt til det fælles elevråd.
Vigtigt at arrangementerne fremme URBANfællesskabet.
På R må eleverne ikke forlade skolens område,
hvilket man godt må på P og D. Skal/kan der
være fælles regler?
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Opfølgning på
arbejdsgrupper
- Principper
- Kortere
skoledag
- Vision
- Ledelsesgru
ndlag
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Høring SMART
Skolestart
- Evt.
høringssvar
ift. udsendt
materiale
- Orientering
om
pilotskolefo
rsøg
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Økonomi
- Regnskab
15
- Budget 16
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KulturTalent
- Placering af
klasser
- Orientering
om forløb
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Kvalitetsmålsaft
ale
- Orientering
og
spørgsmål

8

Tilsyn med
elever i pauser
- Baggrund
- Regler for
elever i
overbygnin
gen?

Principper: Udsættes til næste gang
Alle arbejdsgrupper giver en udmelding inden næste
møde.
Ledelsesgrundlag ses som et arbejdsredskab i forhold
til de udfordringer vi har på nuværende tidspunkt. Er
udmøntet i følgende:
 En organisation
 Skolens kerneydelsen
 Tydelighed
Positiv indstilling til dette.
Bilag

Urbanskolen har meldt sig til projektet.
Der arbejdes med fokus på overgangene. Hvordan
kvalitetssikres overgangen fra daginstitution til skole.
På Urban er der taget kontakt til de private, selvejende
og kommunale daginstitutioner.
Steffen skriver høringssvar og gør opmærksom på at
der tages kontakt også til selvejende og private
daginstitutioner

Bilag
Se

Budgettet gennemgået. Vi beslutter at tage det op igen
på næste møde. Vi bruger det fremlagte som foreløbig
budget. Der er især et ønske om større beløb til
arrangementer og lejrskole. pengene skal så findes et
andet sted.

Bilag

Placeringen bliver på Urban R

Bilag

Udsat til næste møde

Det er blevet indskærpet at skolebestyrelsen tager
stilling til:
Må eleverne forlade matriklen i pauserne?
Lang drøftelse om især Urban R, hvor man indtil nu
ikke må forlade skolen. Beslutningen bliver at Urban
R´s elever 7-9 årg. må forlade skolen. Aftaler –
retningslinjer for eleverne mm sættes på næste møde.
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Skolestartsmøde
- Opsamling
og
evaluering

P: Fint arrangement med gode diskussioner
R: Rigtig mange besøgende – udtalelser fra forældrene
om at man oplevede uenighed i udmeldingerne – en
lidt skarp tone.
D: Rigtig godt arrangement for både børn og voksne
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Evt

Afbud til SB-møderne meldes fremover til Berit.
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Dagsorden næste
møde

Punkter til næste møde:
Kursustilbud fra Skole og forældre
Principper
Økonomi, budget fortsat
Retningslinjer for elever der må forlade skolens
matrikel i pauserne (7-9 årg.)
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