SKOLEBESTYRELSE





Fællesskab
Kvalitet
Kreativitet
Entusiasme

DAGSORDEN
Dato: 14-06-2018
Tidspunkt: 16.30 – 19.00 Bemærk ca 1 times møde, herefter sommerfrokost.
Sted: Backbone
Afbud: Djannie, Rie, Lars kommer senere, Mads.

Ref.: THABR

Punkt

Overskrift

1

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

Noter
16.30 –
16.45

Ny skolebestyrelse sammensætning
På medarbejdersiden var der 3
opstillede kandidater;
Lars Larsen genvalgt, Tina Fentz
nyvalgt(fra
Danmarksgades
skole)
På D vælges fredag den 15/5
På R Astrid fra kommende 8K
som
formand.
Chun
næstformand.
På P ikke valgt endnu.
Økonomi
Status:
Adm.leder med på første eller
andet møde i SB.
God og sund økonomi. Ligger
hvor
vi
skal
på
forbrugsprocenterne.
Steffen:
Orientering om en forælder på P
som på Facebook skriver at hun
vil klage over skolen og gerne vil
samle
andres
erfaringer
sammen som også vil klage.
Steffen og Christina haft møde
med den forælder. Ærgerlig
måde at beklage sig på.

Personale:
Ikke noget
Elever:
Fælleselevråd ud og fortælle om
arbejdet.
Der kommer ikke respons fra
lederne. Kun fra D er der lavet
aftaler.
Thomas kontakter ledelserne på
P og R.

Urban C

16.45 –
16.55

Mange nyansatte på C. Både
lærere, pædagoger og
medhjælpere.

KulturProfil
- Orientering om status

16.55 –
17.05

Kommunale overvejelser om at
flytte Esbjerg Kulturskole til
Præstegård.
Der skal afsættes midler til
projektering i først omgang.
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3,4 mio forventes afsat til Udekulturarealer fra EK. Derudover
skal der fondes penge.
På P efterlyses konkrete ting
som sker snart; ex
multiområder eller lignende.
Projekt for 8. årgang med
C:ntact gået igennem ved
fonden.
Nyhedsbrev omkring
Kulturprofil kommer ud inden
ferien
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Fra Skolevæsenets samråd
- Orientering

17.05 –
17.15

Steffen og Berit til møde.
Trine Basse Fisker foredrag
omkring Inklusion/Eksklusion.
DIS-udvalg i EK. (Den
inkluderende skole). Flere og
flere af vores ressourcer ryger
over i de segregerede
tilbud(specialklasser mm), da
antallet af elever stiger.
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Madordning
- Opfølgning

17.15 –
17.25

Danmarksgade: En del salg og
det kører fint.
Præstegård: meget lidt salg.
Ganske få hver dag.

Morgenmadsklub på
Præstegård er kørt godt ind og
vi rammer en del af dem vi
gerne vil.
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Dimission
- Bestyrelsens indlæg

17.25 –
17.35
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Dagsorden næste møde

18.15 –
18.30

27/6 fra 18-20 dim.fest på alle
3 afdelinger.
P: Lene deltager
R: Berit deltager
D: Berit kontakter Djannie

