SKOLEBESTYRELSE





Fællesskab
Kvalitet
Kreativitet
Entusiasme

DAGSORDEN
Dato: 17-06-2019
Tidspunkt: 16.30 – 18.30 OBS Mødet slutter med sommerfrokost
Sted: Backbone
Afbud: de 3 elevrepræsentanter.
Ref.: THABR

Punkt

Overskrift

1

Orienteringer
- Formanden
- Skoleleder
- Personale
- Elever

Noter
16.30 –
16.45

Effektiviseringer 1, 2 og 4% :
Steffen orienterede om at man
skyder det til budgetforhandlingerne
og dermed kommer der reelle
besparelser senere. Man kan læse
udvalgenes referater (findes på
kommunens hjemmeside og man kan
få en advis når der kommer nye).
SB skal være opmærksom på at når
der spares så vil der komme
forringelser.
Effektiviseringer: der skæres ikke på
serviceniveauet.
Besparelser: at det koster på
serviceniveauet på skolen.
Skolelederne
peget
på
at
skolestrukturen kunne man kigge på
og desuden de særlige tilbud:
kulturtalent, idræt, e-sport, Da Vinci
osv.
Hvad kan SB gøre i forhold til dette?
Bør behandles på kommende SBmøde.
SB kunne kontakte Skole & Forældre
for rådgivning (formanden går videre
med dette).
I
september
skal
Direktionen
præsentere ”Budget i Balance”.
Det kunne overvejes at afsætte en
dag til møde udelukkende om dette.

MIL-koordinator ansat.
Godt ansøgerfelt, dygtige folk, 4 til
samtale. Maiken Støjer ansat fra 1/819.
Orientering v. Sanne Slot.
Trafik ved Danmarksgades skole:
På grund af P-hus ved skolen, er al
trafik guidet om i Norgesgade. Lavet
aftaler med Esbjerg Kommune.
Parkering i Norgesgade er blevet
forbudt,
men
det
overholdes
ikke(kun kiss-and-ride). Tung trafik
er også et problem. Information
sendt ud, Politiet også tilstede, lokale
ledelse er også tilstede om
morgenen.
Fra IC Møller parken, krydser
børnene Kirkegade og det udgør en
risiko.
Kan bestyrelsen gøre noget?
Måske drøfte udfordringerne med
Cyklistforbundet?
I den nye trafikplan er der lagt op til
at Norgesgade kun bliver til cyklister.
Det er ikke lykkedes at få
Norgesgade ensrettet.
Der ligger en kommunal pulje til
sikker skolevej.
Djanne og Charlotte går videre med
det og kontakter trafikplanlægger
ved Esbjerg Kommune.
Ny leder på Rørkjær ansat.
Tekla Bjerre ansat som ny leder for
undervisningen. Kommer fra en
lærerstilling i Varde Kommune og er i
dag læringsvejleder for lærere.
Årsmøde i uge 46 Skole & Forældre.
Først-til-mølle.
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Opfølgning på temadag
- KulturProfil
- Fokusområder og aftaler
Årshjul (Bilag)

16.45 –
17.15

Forslag til Årshjul drøftet. Steffen
redigerer i forhold til det drøftede og
fremsender nyt Årshjul.
Nåede at ”lege” med
Tine(konsulent). Afventer
skrivelse/sammenfatning vedrørende
dette.
Drøftelse af hvad ”Kultur” er. Kunst,
dannelse osv.

Kommunikation i forhold til
Kulturprofil er vigtig. Formidlingen er
svær men vigtig.
Er der ting/områder/emner, som SB
ikke ønsker at gå så meget i dybden
med, da det er svært at nå det hele?
Drøftes på kommende møde i
august.
Temadagen kunne ex være en
eftermiddag/aften i stedet for en
arbejdsdag hvor man bruger en
fridag.
3

Kommunikation i Aula

17.15 –
17.30

Bortfalder da AULA er udsat til uge
43.
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Mobilpolitik
- udkast fra udvalg

17.45 –
18.00

Se bilag fra sidste møde.
SDU lavet forskningsrapport omkring
mobiltelefoner.
Sendes i høring ved medarbejdere
og elevråd.
Fremsendes med referatet.
Behandles på septembermødet.
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Skoleårets planlægning
- Skema: Status - bestyrelsen skal
formelt godkende skemaerne
- Valgfag: Status

18.00 –
18.15

Forkortet skoledag 3 dage i 0-3
klasse. Slutter 13.15 på de korte
dage.
Forkortet skoledag for udskolingen
så de slutter 3 dage kl 1500 og 1400
2 dage.
Urban C slutter alle dage 14.00.
Valgfag på 7. årgang: skal udbyde
HDS og kan udbyde MAD/BIL/MUS
og det er prøvefag.
Man kunne købe ydelser ved ex
Kulturskolen til musik men det er for
dyrt for skolen.
MAD er ikke udbudt alle 3 steder, da
det er et meget dyrt fag.
Frivilligt valgfag fredage fra 14151545.
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Principper

18.15 –
18.30

Skole-hjem:
Gruppe nedsat Cathrin, Michael og
Ninna.

7

8

Skole-hjem-samarbejde: Gruppe
nedsættes
Lejrskole: Gruppe nedsættes

Dagsorden næste møde

Lejrskole:
Gruppe nedsat Djannie og Lene.
Klar til august mødet
19. august:
- Besparelser/effektiviseringer.
- Principper
- Høringssvar
- Mødekalender
- Kulturprofil(tilbagemelding
kulturprofilkonsulent)

