Skolebestyrelsesmøde / temamøde onsdag den 23. 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: Vibeke Olsson, Torben Elliot Meyer, Anita Andersen, Pia Kaae Hansen,
Morten Heide, Christian Bagge

Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Casper er valgt
2 Godkendelse af dagsorden
√
3 Nyt fra Elevrådet
Til orientering
Ingen elever tilstede
4 Nyt fra Bohrskolen
- Medarbejderne
- Skoleleder
- Fritidsleder
- Adm. Leder
Til orientering
Der er gang i skolehjemsamtalerne som vanligt i november og december. Der
afholdes projektuge for 9 klasserne.
Der har været afholdt personalemøder om evaluering af OK15
Der skal tages PCB prøver på afd. Fourfeldt i løbet af de næste par uger i de
Renoverede lokaler.
Regnskabet for 2015 ser fornuftigt ud, som det ser ud nu kommer vi ud af 2015 med
sorte tal.
Brobygningssamarbejde med daginstitutionerne, Karen sender beskrivelser til
skolebestyrelsen
Der har været nedgang af medlemstallet i klubben. Der skal tænkes nye tanker i
forhold til fremtidens ungdomsklub. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har fået

opgaven. Vi vil forsøge at være proaktive, og nedsætter en Bohrarbejdsgruppe, som
skal komme med forslag til hvordan Bohrskolen ønsker den fremtidige ungdomsklub.
Sommer SFO bliver i klubben i Grønlandsparken.
5 Kvalitetsaftale
Til Orientering
Kvalitetsaftalen gennemgået, og sendes til bestyrelsen med referatet.
6 Esbjerg kommunes styrelsesvedtægt.
- Indskrivning se bilag
- Sektorplan se bilag
Til høring
Tonedelinjer det skal være fra 7 kl. ikke fra 8 kl.
Konfirmation skal ikke nødvendigvis ligge i morgentimerne. Mange tonedelinjer gør
det vanskeligt med konfirmationsforberedelse i de første lektioner. Kan
konfirmationsforberedelsen ligger på andre tidspunkt end 8-15 på hverdage.
DaVinci klasserne 1. spor + 1 klasse er ikke korrekt, det er politisk besluttet at det
hedder 2 spor pr. årgang i 7.-9. klasse.
7 Dialogmødet den 9. november
- Evaluering
- Temaer til fremtidige møder.
Til drøftelse og beslutning
Opfølgning af principper, hvordan udmøntes det
Det er vigtigt at vi kommer op i helikopteren
Månedsstatus. Hvilke data skal vi have med. Ledelsen kommer med oplæg
Mulige temaer til fremtidige møder. Tillid og ansvar. Centralisering / Decentralisering
Tonedelinjer som konkurrent til efterskolerne og privatskolerne. Hvordan holder vi på
eleverne i folkeskolen.
Visioner for Esbjerg Kommunes skolevæsen fra forældre perspektiv.
8 Aftensmad kl. 18.00.
√
9 Tema Visions tænkning
- Hvor er vi?
- Hvad vil vi?
- Hvordan kommer vi derhen?
- Opstilling af scenarier
Jan kører processen
Udsat til mødet den 15 december
10 Eventuelt
Terrorøvelsen blev drøftet på mødet.
Erling orienterede om ny partnerskabsaftale mellem de videregående uddannelser og
Esbjerg Kommune om brobygningstilbuddene.
Jan orienterede om tur til Ontario. Mange spændende indtryk
Kasper orienterede om mødet med politikerne. Et god møde, det var rigtig godt at
komme i dialog med politikerne.
11 Næste bestyrelsesmøde
Inka projekt på Fourfeldt.

