Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2015 på Vitaskolen
Mødet er fra kl. 19.00 – 21.00
Deltagere: Vibeke Olsson, Mark West, Kasper Just Bonde, Torben Elliot Meyer

Carsten Ditlefsen, Anita Andersen, Allan Højholdt Villumsen, Jane Johansson,
Pia Kaae Hansen, Dorte Nielsen, Kirsten Simonsen, Erling Petersson, Christian Bagge,
Søren Tackmann, Morten Heide, Karen Gerling Hansen og Jan Lagoni

Fraværende: Karen Gerling Hansen, Morten Heide, Christian Bagge, Søren Tackmann og
Carsten Ditlefsen
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Kasper er valgt til ordstyrer
2 Godkendelse af dagsorden
Godkendelse
3 Præsentation
Udsættes til næste møde
4 Nyt fra Elevrådet
Til orientering
Elevrødderne er endnu ikke valgt, kommer til næste møde
5 Nyt fra Bohrskolen
- Medarbejderne
- Skoleleder
- Fritidsleder
- Adm. Leder
Til orientering
Jan orienterede om målstyret læring.
Trafik ved Fourfeldtskolen, Personalet henvises til p- pladserne ved hallen.
Legepladsen på Fourfeldt skal skiftes, opfylder ikke de vejledninger som er i forhold
til legepladser på skoler.
6 Budget 2016
- Status
Til orientering
Orientering om Bohrskolen situation
Det kommunal budget er under behandling, der kan forventes en udmelding omkring
budget til næste skolebestyrelsesmøde
7 Ansættelser
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- Nedsættelse af ansættelsesudvalg
Samtaler lærerstillinger afd. Vita, lørdag den 29. august
Til beslutning
Vibeke og Dorthe.
Princip for skolehjem samarbejdet (se Bilag, de tre skoler)
Til drøftelse/ beslutning
Princippet deles i flere principper, jan komme med udkast til principperne til næste
møde. Mail til alle forældrene om bestyrelsens rolle på den nye bestyrelser. Mark og
Casper laver skrivelse til alle forældrene
Tidspunkt for møderne
Til beslutning
Møderne er i fremtiden kl. 18.30- 21.00.
Skole og Forældre, landsmøde 20-21 november Nyborg
- Skal vi have deltagere med
Til beslutning
Vi har mulighed for 3 deltagere, vi sender deltagere til årsmødet.
Den Åbne skole
- Samarbejde med foreninger, hvordan?
- Foreningernes dag den 5 september i Esbjerg, mulighed for netværk
Til drøftelse
Der er 71 foreninger i postnummeret i 6715.
Det kan med fordel, deles op i 2 grupper, idrætsforeningerne i den en og andre i den
anden.
Der laves et oplæg til et princip
Weekend seminar
- Dato og indholds afklaring.
Datoen bliver weekend 4. og 5. marts holdes spærret til eventuelt seminar
Jan indkalder til to dage i november.
Indholdet bliver Bohrskolens vision
Eventuelt

14 Næste møde
Respekt i folkeskolen, hvordan forholder vi os til det.
Brugen af medier i undervisningen.
Skolens brugs af sociale medier.
Princip for optaget i børnehaveklasse.
Lektie cafe, understøttende undervisning og bevægelse i undervisningen

