DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde
Dato: 29-02-2016
Tidspunkt:

16.30 – 19.00

Sted: Urban R
Ref.: JRS

Punkt

Overskrift

Beslutning
Drøftelse
Orientring

Noter / beslutningsreferat
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Dagsorden

Orientering

Husk afbud skal meldes til Berit
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Orienteringer
- Formanden
- Skoleleder
- Økonomi
- Personale
- Elever

Orientering

BERIT
- Stafet for livet.
d. 28/5 – 29/5. Kan evt. bruges som
personalearr. til næste år. Vi kan ikke stille op i
år.
- Kursustilbud Skole og Forældre.
Vi beslutter at tage punktet op næste gang
Steffen: Skolestartere er indmeldt. SL og JRS
ser på fordelingen af de elever, der har ønsket
andet skoledistrikt, hvilke elever vi kan
indskrive, samt div. visitationer,
skoleudsættelser mm.
Planlægning af næste skoleår: Vi forsøger at få
fælles linjer – herunder timefordelingsplanen.
Ringetidssættet: Der er åbnet op for en større
fleksibilitet. Vi taler om forskellige muligheder
for placering af pauserne og antal pauser.
Herunder 1 times pause, som der er erfaringer
med fra Fouerfeldt.
Vi venter pt. på et centralt administrationsgrundlag.
Jette: Urbanskolen går i 2015 ud med et samlet
overskud på 1,8 mill. Vi forventer at nuværende
budget korrigeres med tilsvarende beløb i løbet
af foråret.
Der arbejdes pt. med normeringsfordelingen til
kommende skoleår.

Personalet: Trivselsundersøgelsen giver bekymring i
forhold til hvordan man skal nå at lave handleplanerne
Frustrationer omkring økonomi – det føles som der er
færre midler til at lave skole.
På Urban R er personalet ramt af meget sygdom.
Det lægge pres på hele afdelingens personale. Der er
tiltag i gang.
Elever: der har været sendt spørgeskemaer rundt
blandt elever på R vedr. UUV. Det besluttes at
undersøgelsen også skal laves på Urban D og P.
Elevrådet venter på svar på om eleverne må forlade
skolens områder – og planlægningen af URBANgames.
På D skal der være nyt valg til elevrådet.
Drøftelse af vigtigheden af elevrådene. SL tager
kontakt til Urban D.
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Arbejdsgrupper
- Vision
- Kortere
skoledag

Fremlæggelse af udkast til vision. Vi drøfter
udkastet, som alle er enige om, er et rigtig godt
udgangspunkt. SL justere det i forhold til
sproglige ændringer – highlights mm
Kortere skoledag: SL forventer at der kommer
en central beslutning vedr. UUV. Vi taler om
vigtigheden af indhold, målsætninger hvis der er
to voksne i klassen. Vi skal være
opmærksomme på forhold omkring
centereleverne.
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Principper
- Fritid
(Dannie og
Ole)
- Bilag SKAL
LÆSES
FORUD FOR
MØDET
- Plan for
resten.
Særskilt
møde..?

Principper: Vi mangler stadigt at godkende de
lovpligtige principper. Vi beslutter at de sidste skal
drøftes og godkendes på et møde. SL og Berit
indkalder.
SL og JRS laver form og layout sådan at der er
ensartethed.
JRS lægger vedtagne principper på hjemmesiden,
Forældre og personaleintra.
Fritid: Vi drøfter det fremlagte udkast. Som
udgangspunkt et godt redskab men som bør tilrettes
sådan at det ikke er så detaljepræget. Djannie og Ole
sender det redigerede rundt til alle
Vi aftaler at der skal formuleres succeskriterier og at
alle principper evalueres én gang årligt

5

6

Tilsyn med
elever i pauserne
- Beslutning

Beslutningen fra forrige møde blev diskuteret. Der er
mange argumenter for og i mod.

Trivselsundersøg
else
- Drøftelse

Der har på alle skoler været forældretilkendegivelser.

Beslutningen om elevernes ret til at forlade skolen i
pauserne fastholdes. Forældrene skal skrive under på
elevernes tilladelse til at forlade skolen.

Vi har informeret så bredt og grundigt som muligt, og
samtidig gjort det muligt for alle at ringe direkte til
skoleleder Steffen Lawaetz med eventuelle spørgsmål.
Enkelte forældre har benyttet sig af dette.
Forældre som ikke har reageret har ikke givet tilsagn,
og har dermed implicit fravalgt barnets deltagelse i
sundhedsdelen.
Fremadrettet får alle elever ved indskrivning info og
skal tilkendegive hvorvidt de giver tilsagn til deltagelse
i sundhedsdelen.
Mange undrer sig over omfanget og hyppigheden (2
gange årligt) af trivselsundersøgelsen.
Det er væsentligt, at der kan foretages vurderinger
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Økonomi og
budget ift.
lejrskole.
- Hvor er der
noget vi
kan flytte..?

På sidste bestyrelsesmøde var der fra skolebestyrelsen
ønske om at tildele mere til lejrskole
Forslag 1) Vi bruger et beløb fra overskuddet i
skoleåret 15/16, og afvikler lejrskoler i indeværende år
som planlagt tidligere. Efterfølgende afskaffes den ikke
obligatoriske lejrskole for 8. årgang eventuelt,
subsidiært findes midler til opretholdelse af lejrskole i
8.
Forslag 2) Der omkonteres midler fra
elevarrangementer, løn, personalearr.
Beslutning: Der gennemføres lejrskole i indeværende
år som planlagt. Midlerne findes i overskuddet.
Bestyrelsen fastholder sin tidligere beslutning om
lejrskole i 8. klasse, og ønsker at prioritere midler til
dette i kommende budgetter.
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Evt
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Dagsorden næste
møde

Kvalitetsmålsaftale UDSÆTTES
Hvordan fungerer elevrådene – hvad kan der
gøres for at støtte op om elevrådet.
Bilag vedr, fællesarr. til godkendelse. – vi har
drøftet den så det er kun til godkendelse.

