Skolebestyrelsesmøde / temamøde onsdag den 4. november 2015 på Esbjerg
Conference Hotel Stormgade 200.
Mødet er fra kl. 16.00 – 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, Lene Snitgaard Madsen, Morten Heide, Karen Gerling Hansen og Jan
Lagoni

Fraværende: Elevrødderne, Karen Hansen og Erling Petersson
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Dorte valgt som ordstyrer
2 Godkendelse af dagsorden
√
3 Nyt fra Elevrådet
Til orientering
Der var afbud. Der skal laves et overordnet elevråd for alle tre afdelinger. Det er
bestemt fra centralt hold. Vi skal have et fælles elevråd på plads.
4 Nyt fra Bohrskolen
- Medarbejderne
- Skoleleder
- Fritidsleder
- Adm. Leder
Til orientering
Medarbejderne: Det kører godt under de givne forudsætninger. Der efterlyses ro,
således vi kan få nye tiltag til at virke. Det er vigtigt, at der skabes traditioner for
personalet og eleverne på den nye skole.
Skoleleder: Projekt robot teknologi i det 21 århundrede. Det er et EU projekt, som
Bohrskolen deltage i sammen med skoler fra Englang, Litauen, Spanien og Malta.
Hele projektet er finansieret af EU-midler.
Ontario projekt. Besøg i Canada i slutningen af november med genbesøg i Danmark i
marts, for enkelte ledere i Esbjerg kommune.
Skoleledelsen skal til møde med det politiske udvalg og cheferne torsdag.
Fritidsdelen: Der arbejdes med mål- og indholds beskrivelser.
Adm. Leder: Der har været brandeftersyn på alle tre afdelinger, der var ikke de store

bemærkninger. Legepladsen på Fourfeldt er blevet fjernet af sikkerhedsmæssige
årsager. Der er kontakt med producent om anskaffelse af nyt legeplads.
Ensretning af skolernes administration. Det skal fremadrettet tilpasses og ensrettes,
således vi kan få skabt rationalet i at være en skole.
5 Udkast til Princip for klassedannelse ”Bilag kommer i næste uge”
Til drøftelse/beslutning
Udskydes til vi har ny styrelsesvedtægt i februar.
6 Netværksgrupper for ordblinde
- Er det noget vi skal danne på Bohrskolen
Vi skal have dannet en netværksgruppe på Bohrskolen.
- Læsevejlederne skal på banen, det er dem, som skal være tovholdere på
opgaven.
- Student leadership kan bruges, der har været erfaring med, at det virker på
afd. Vita.
- Et årligt informationsmøde for forældrene.
7 Skolereformen ligger optil øgede forventninger til forældrene og inddragelse af
forældrene. Herunder adfærd.
Respekt for hinanden hvordan?
- Medarbejder kodeks udarbejdes MED-systemet
- Forældre kodeks
- Elev kodeks
Forældrekodeks
- Forventninger til forældrene der har været en sådan tidligere.
- Henvendelser skal rettes til den rette,
- Det skal foregå med en ordentlig tone
- Forældrene skal følge op på lektier, enten på intra eller andrelektier sedler.
- Skal vi stille som krav, at personalet skal bruge intra til lektier.
- Der er forskel på alderen på eleverne, hvornår er det en forældre opgave og
en elev opgaven at få styr på lektierne.
- Forældrenes ansvar skal på plads.
- Opfordring til at tjekke intra dagligt.
- Skriv til rette vedkommende.
8 Aftensmad kl. 18.00.
√
9 Værdier for Bohrskolen
- Vælg 10 værdiord fra vedhæftede bilag. Du må også gerne komme med
værdiord, som ikke er i bilaget.
Proces
God proces som udmøntes i værdiggrundlag som drøftes på næste møde.
10 Eventuelt
Billeder af personale og bestyrelse på intra og hjemmeside er ønskeligt.
11 Næste bestyrelsesmøde
16. november aflyses.
Kommunikations kodeks, brug PDF format.

