Skolebestyrelsesmøde / temamøde onsdag den 27. januar 2016 på 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: Torben, Kirsten, Carsten, Lene og Erling
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Jane
2 Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
3 Nyt fra Elevrådet
Til orientering
Orientering om arrangementer på Ådal og Vita samt om elevrådsarrangement på
Esbjerg Conference Hotel.
Ønske om evt. at lave et skoleblad for Bohrskolen.
4 Nyt fra Bohrskolen
- Medarbejderne
- Skoleleder
- Fritidsleder
- Adm. Leder
Til orientering
Medarbejdere:
Der er pt praktikanter skolerne.
Orientering om ønske for at få besked om resultater fra pcb-renovering før der kan
læses om det i pressen.
Skoleleder:
Vi er i gang med kommende skoleårs planlægning. Muligt samarbejde med UC-syd i
forhold til at kommende lærere kan komme på Bohrskolen og afprøve
praksisrelaterede aktiviteter. Fokus i ledelsen på at kommunikere nyt ud til personalet
før det står i avisen – i praksis er dette ofte vanskeligt i en politisk ledet organisation.
Der er trivselsundersøgelser blandt personalet på vej på alle afdelinger, er afholdt på
Fourfeldt. Resultaterne bearbejdes i arbejdsmiljøgruppen. Trivselsundersøgelse på
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vej blandt eleverne. Esbjerg Kommune har besluttet, at det er samme type, som
anvendes i dagtilbud. Der er således en rød tråd i målingerne. På sigt skal
målingerne bruges i forbindelse med overleveringssamtaler mellem dagtilbud og
skole.
Fritidsleder:
Hvis der er 10 børn, der er meldt til sommerpasning på de enkelte afdelinger holdes
afdelingerne åbne for sommerpasning. Hvis der er færre end 10, passes børnene på
en af de afdelinger, der har 10 eller flere tilmeldt. Skæringsdato for tilmelding 31/3 i
forhold til planlægning (antal elever pr. 31/3).
Kompetenceudvikling for pædagogerne i forhold til Educa.
Stort fokus på skolens klubtilbud grundet massiv medlemsflugt – generelt problem i
hele kommunen.
Planlægning af førskolen. Tilstræber at pædagogerne indgår i en rotationsordning
således at pædagogen følger barnet fra 0. – 3. klasse.
Administrativ leder:
Budgetlægningen for 2016 godt i gang. Samlet budget på Bohrskolen på ca 120 mio.
Samme model for alle afdelinger. Tilstræber en buffer på 2 mio. for at modstå evt.
udsving i tildelinger af ressourcer ud fra elevtal pr. 5. september.
Regnskab for 2015 er ved at være i mål. Vi kommer ud med et overskud, der vil
udgøre en del af bufferen for 2016.
IT-mæssigt står vi i et dødvande. Der er nedsat en kommunal arbejdsgruppe der
kigger på muligheden for at købe billigere maskiner til skolevæsenet. Det store
serviceniveau med maskiner til eleverne på Vita kan ikke fortsættes. Maskinerne er
nedslidte og der har de senere år ikke været budgetteret med udskiftning af
maskinerne. Der er ikke samme serviceniveau på de øvrige afdelinger – tilbuddet på
alle tre afdelinger skal ensrettes. Bestyrelsen anbefaler, at det er elever i specialuv.
og specialgrupper, der skal prioriteres højest. Der henstilles til, at eleverne i videst
mulig omfang medbringer egen pc.
Inka-Projekt
- Holddeling på tværs af årgange
Til drøftelse
Tilstræbes at parallellægge timer med henblik på at kunne foretage holddelinger –
ikke nødvendigvis alle klasser på en årgang. Dette prioriteres i skemalægningen i
forhold til dansk, engelsk og matematik. Evt. med en ekstra lærer på årgangene, hvis
der er ressourcemæssig mulighed herfor.
Der påpeges en evt. konflikt mellem INKA og tonede linjer.
Der skal evt. udarbejdes et princip for holddeling.
Smartskolestart, se bilag
- Brugen på Bohrskolen
- Revision af Smartskolestart til høring.
Til orientering og udarbejdelse af høringssvar
Det der er sendt ud i høring er det, der arbejdes efter pt. Der er allerede nu etableret
et godt samarbejde med dagtilbud herom.
Principper hvilke principper mangler vi prioritering af rækkefølge.
Se idelist bilag.
Til drøftelse og beslutning
Brug for opprioritering! Nedsættelse af arbejdsgrupper der hver især kigger på
følgende principper:

8

Princip for vikardækning (Jan, Søren og Christian)
Princip for klassedannelse (Jan, Søren og Christian)
Princip for timefordeling (Jan, Søren og Christian)
Princip for faglig fordybelse og lektiehjælp (Pia og Anita)
Princip for information og kommunikation (Mark og Kasper)
Tilstræbes at de er færdige i februar.
Tonede linjer gennemgang af udbud.
- DaVinci
- Idræt
- International
- HandsOn
- Science
- Almene
Infoaftner og konsekvenser
DaVinci: Kommunalt projekt også åbent for elever fra andre kommuner. 2 klasser pr.
årgang
Idrætsklasser: Kommunalt projekt også åbent for elever fra andre kommuner. Som
udgangspunkt 2 klasser pr. årgang.
International linje: Skoleprojekt. Tilbud til Bohrskolens elever. 1 klasse pr. årgang.
HandsOn: Skoleprojekt. Tilbud til Bohrskolens elever. 1 klasse pr. årgang.
Science: Skoleprojekt. Tilbud til Bohrskolens elever. 1 klasse pr. årgang.
Almen: Det almene tilbud. Eleverne skal ikke tvinges til at vælge en tonet linje.

Info-aftener afholdes i marts op til påsken.
Fokus på hvordan afslag kommunikeres ud.
Evt. fokus på om/hvordan lærerne kan tale med eleverne om, hvilke linjer, der er
velegnede til de enkelte elever.
Opmærksomhed på, at valg af linjer også kan blive en sorteringsmekanisme – skal
ikke udvikle sig til A- og B-hold.
9 One Pager: Månedlig tal info. Oplæg på mødet.
Info udsendes fra Jan
10 Status
- Værdier og Vision
Opsamling kan ikke finde sted første weekend i marts. Jan og Morten er på
tjenesterejse i forbindelse med projektet om robotteknologi. Jan udsender forslag til
ny dato.
11 Eventuelt
Punkter til næste gang:
- Vikardækning
- Mulighed for at søge om ændrede mødetider
- Konfirmation
12 Næste bestyrelsesmøde 24/2 Fourfeldt

