Skolebestyrelsesmøde / temamøde onsdag den 24. februar 2016 på Fourfeldt.
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: Mark West, Vibeke Olsson, Lene Snitgaard, Jane Johansen, Allan
Villumsen, Carsten Ditlefsen, Kirsten Simonsen,
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Kasper valgt
2 Godkendelse af dagsorden
OK – punkt 9 og 6 ombyttes
3 Mødestruktur og indhold
- Hvordan når vi dagsorden?
Vi kommer ofte ud af en tangent og der er til tider nogle, der taler sammen to og to,
når noget drøftes. Vi bliver nød til at stramme op!
Vi prøver at afsætte tider til de enkelte punkter på dagsordenen til næste møde.
4 Nyt fra Elevrådet
Til orientering
Der har ikke været afholdt elevrådsmøder siden den fælles elevrådsdag. Eleverne
har følt sig lidt overset i det nye i forhold til lange skoledage og de har svært ved at få
små ”power-pauser”. Eleverne er generelt trætte sidst på dagen og får ikke så meget
ud af lektiehjælpen – bliver ofte brugt som afslapning.
Gang i en fodboldturnering på Vita. Der har også været afholdt fastelavnsfest for 4. –
6. klassetrin samt en bordfodboldturnering. Der er blandt eleverne interesse for at
lignende aktiviteter også bredes ud på de øvrige afdelinger. Dette skal tages med i
det fælles overordnede elevråd for Bohrskolen – Jan følger op.
Vi skal have elevrådet valgt og konstitueret før sommerferien således at
elevrådet er klar ved opstarten af det nye skoleår i august.
5 Nyt fra Bohrskolen
- Medarbejderne
- Skoleleder
- Fritidsleder

- Adm. Leder
Til orientering
Medarbejderne:
Medarbejderne på Fourfeldt er blevet orienteret om PCB-målingerne efter
renoveringen. Generelt er man fra Ejendom fortrøstningsfulde. Målingerne er lidt høje
i nogle lokaler pt. – målingerne er taget tidligt i forløbet efter renoveringen. Der tages
nye målinger igen til marts og til efteråret.
Der er afholdt MED-møde omhandlende fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Fokus på
trivselsundersøgelser (temperaturmåling) blandt personalet. Vil blive afholdt løbende
med henblik på at kunne følge op på om tiltag i forhold til trivsel virker.
Skoleleder:
Orientering om trivselsundersøgelsen for elever.
Den seneste tid brugt på mange overordnede tiltag. KMD-eduka som bruges til
elevplaner (besluttet af Esbjerg Kommune) er måske ikke det, der skal bruges
alligevel. Detaljeringsgraden er meget stor. Esbjerg Kommune er i dialog med
Undervisningsministeriet i forhold til omfanget af den opgave, der ligger heri for
medarbejderne.
Indskrivning har som bekendt været i føring sammen med sektorplanen.
Sektorplanen er vedtaget og indskrivningen er i gang. Vi mangler at høre fra ca. 30
familier i distriktet pt. Vi har ca. 90 børn til Vita, ca. 70 til Fourfeldt og ca. 30 til Ådal til
de kommende 0. klasser svarende til en 4-sporet årgang på Vita, 3-sporet på
Fourfeldt og 2-sporet på Ådal, men der mangler altså stadig ca. 30.
Vi får besøg fra Canada i uge 11. En række canadiske skoleledere skal se, hvordan
vi driver skole i Danmark, samt en række personaler, der kommer for at fortælle
vores personale om det canadiske skolevæsen.
Fritidsleder:
Der skal i bestyrelsen laves en beskrivelse af mål og indhold for fritidsdelen. Karen er
på baggrund af det første halve år i gang med beskrivelser som skal drøftes og
godkendes i bestyrelsen. Karen sender ud inden næste møde med henblik på
behandling på næste møde.
Fremtiden for vores klubber er alvorlig. Der er faldende medlemstal. Der skal findes
nogle nye løsninger. Esbjerg Kommune kommer ganske givet med et udspil, men der
er også tanker om at udarbejde en ”Bohrmodel”. Bestyrelsen er meget velkommen til
at sende gode ideer til Karen.
Mark og Karen har været til møde på Tobakken om den åbne skole. Nye kontakter
etableret og der skal afholdes møde med nogle af dem fremadrettet.
Orientering om ”musikstarter” et samarbejde mellem fritidsdelen på skolerne og
Tobakken.
Adm. Leder:
Budgettet for driften drøftes på MED 25.02.16. Præsenteres på martsmødet i
bestyrelsen. Lang og lærerig proces i forhold til sammenlægningen af vores 3 skoler.
Sideløbende har vi fokus på næste skoleårs planlægning. Vi er pt i gang med
normeringsberegninger i forhold til vores lønbudget.
Vi har haft en delegation i Odense ved MV Nordic med henblik på indkøb til vores
kommende ”robo-lab” på Ådal. Stor begejstring i styregruppen.
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Erling Petersson:
Ungdomsuddannelserne er gået sammen om et samarbejde om et nyt tiltag GYM10
for 10. klasseselever, der påtænker at fortsætte på gymnasiet.
EG får besøg af Andreas Mogensen på fredag, hvor der er tilbudt pladser til elever i
folkeskolerne i Esbjerg, herunder Bohrskolen. Præsentation af programmet
Værdier og Vision
Ikke noget udsendt forud for dagens møde. Det udarbejdede skal præsenteres for
personalet med mulighed for input fra personalegruppen i løbet af marts.
Præsenteres for bestyrelsen senere (ikke martsmødet!).
Principper Status?
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)
Status:
Princip for vikardækning – Udkast under udarbejdelse, klar til martsmødet
Princip for klassedannelse – Udkast under udarbejdelse, klar til martsmødet
Princip for timefordeling – Udkast under udarbejdelse, klar til martsmødet
Princip for faglig fordybelse og lektiehjælp – Der er gang i arbejdet, men har
været lidt fastlåst. Klar til at komme videre. Måske klar til marts…
Princip for information og kommunikation – Udkast udarbejdet og drøftet. Input
modtaget og indarbejdes. Klar til martsmødet.
Mulighed for at søge om ændrede mødetider
- Omlægning af understøttende undervisning
- Ringetider
Til drøftelse
Mulighed for at omlægge den understøttende undervisning. Ved omlægning
konverteres den understøttende undervisning til to-lærertimer i andre fag. Herved
kortes skoledagen. Hvis skoledagene kortes ved omlægning af den understøttende
undervisning i indskoling/mellemtrin skal SFO og klub åbne tilsvarende tidligere. Der
kan ikke konverteres midler fra skoledelen til fritidsdelen for at klare dette. Forsøg på
anden skole koster omkring 1,5 mio kr.
Der skal være en klar målsætning med at omlægge den understøttende
undervisning. Interessant at se på perspektivet for udskolingen i første omgang. Der
arbejdes videre med disse tanker – Jan har opgaven.
Ringetider:
Mulighed for ændring af ringetider. Der skal udarbejdes forslag som skal godkendes
ved forvaltningen. Jan præsenterede forslag med læsebånd og ”trivselsbånd” –
trivsel forstås her bredt: bevægelse, social trivsel, UU-vejl., understøtte fag med
enkeltlektioner.
Der ansøges om godkendelse af den fremlagte model.
Anti-mobbepolitik
- Udkast vedlagt som bilag
- Avisartikel fra JV lørdag den 5 feb. Bilag
Mobbepolitik drøftet.
Tilføjelse af enkeltpersoner i definitionen af mobning – ikke kun en gruppes

systematiske forfølgelse. Forslag om at tilføje forebyggende indsats. Hvordan skabes
et godt miljø og hvordan tager vi vare på hinanden. Indlejre værdigrundlag.
Vigtigt med opmærksomhed på ”virtuel mobning” via bl.a. mobiler og sociale medier.
Fokus på at inddrage it-etik tidligt i skoleforløbet. Evt. klasseregler for god opførsel itetik til underskrift af forældre og ledelse. Forslag om at have fokus på at lave
”klasseregler” i forældregruppen på forældremøderne.
Sanktionsmuligheder? Vi har mulighed for at handle ud fra ”Bekendtgørelse om
fremme af god ro og orden i folkeskolen”.
Der arbejdes videre med politikken ud fra de indkomne input. Med på næste møde.
10 One Pager: Månedlig tal info.
Forslag om at anvende undervisningsministeriets link i forhold til karakterer, trivsel
mv.
Forslag om at hente bestemte data, der skal præsenteres. Forslag herom
fremsendes til Jan. Fx elevtal, sygefravær, økonomi (forbrugsprocent),
11 Eventuelt
Forespørgsel om forhold vedr. sneregler.
Ønske om præsentation af sciencelinjen på næste møde
12 Næste bestyrelsesmøde 15/3 Vita
Jan deltager muligvis ikke næste gang grundet skolelederbesøg fra Canada.

