Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2015 på afdeling Ådal
Mødet er fra kl. 18.30 – 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, Lene Snitgaard Madsen, Morten Heide, Karen Gerling Hansen og Jan
Lagoni

Fraværende: Jane Johansen, Christian Bagge, Erling Petersson, Morten Heide, Kirsten
Simonsen,
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Anita er valgt til ordstyrer
2 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3 Præsentation
√
4 Nyt fra Elevrådet
Til orientering
En elevrådsrepræsentant fra Vita deltog i mødet. Arbejdet i elevrådet begynder først
rigtigt i oktober. De to andre skoler forventes repræsenteret på næste møde.
5 Nyt fra Bohrskolen
- Medarbejderne
- Skoleleder
- Fritidsleder
- Adm. Leder
Til orientering
Medarbejderne fortæller, at de er kommet godt i gang. Der har været afholdt
videnskabsuge på afdeling Fourfeldt og Ådal. Det fungerede rigtigt godt og var en
god oplevelse.
I uge 43 er der motionsdag, som vanligt på alle tre matrikler.
Sammensmeltning af klub og sfo har givet visse udfordringer i opstarten. Det er ved
at komme på plads. 3 klasserne har fået lov at komme i klubben, de skal dog være
tilmeldt i sfo. Der har været forandringer på hele fritidsdelen, lederne er nu både leder
af klubben og SFO.
Bohrskolen har valgt at prioriterer unge forskere, som har haft stor succes på afd.
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Ådal, det skal være en del af hele skolen.
Sygefravær vendes på kommende bestyrelsesmøder, Jan sender sygestatistikken
over seneste 12 måneder. Kurven er vendt, det er gået lidt ned ad den seneste
måned.
Budget 2016 - Status
- Budget 2016-2019
Til orientering
Kort orientering om budgettet
Cykeltog ”se bilag”
Til beslutning
Bohrskolens bestyrelse ønsker ikke at etablere cykeltog.
Strategi – overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser
Til høring
Høringssvar
Strategien er behandlet.
Vejledningen af de uddannelsesparate, kunne godt blive bedre. Det ville være
ønskeligt at de uddannelsesparate også prioriteres.
Køleskab i klasserne
- Flere forældre har henvendt sig, de vil gerne have køleskab i klasserne.
- Er det noget der skal prioriteres, rengøring hvordan, hvem betaler.
Til beslutning
Det er besluttet, at der ikke må opstilles køleskab. Der opfordres til at bruge køle
elementer i madkasserne.
Brev fra bestyrelsen til alle forældre ”bilag”
Til beslutning
Brevet er godkendt med små rettelser.
Lærernes dag ”se bilag”
Til Beslutning
Det er besluttet at skolen ikke gør noget
Princip for brug af film og TV-udsendelser med aldersbegrænsning.
- Er det et princip vi skal have?
Til drøftelse/beslutning
Der laves ikke princip om ovenstående. Når der vises film med aldersbegrænsninger
orienteres forældre om at filmen vises.
Princip for skolehjem samarbejdet ”se bilag”
Til drøftelse/ beslutning
Princippet godkendt, med små rettelser.
Princip for inddragelse af foreninger i den åbne skole ” se bilag”
Til drøftelse/beslutning
Princippet godkendt, med små rettelser
Eventuelt
Udkast til princip for klassedannelse laves af Anita, Allan og Jan.
Næste møde
22. oktober

