Skolebestyrelsesmøde / temamøde tirsdag den 15. marts 2016 på Vita
(personalerummet).
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: Jan Lagoni, Erling, Allan, Anita, Torben, Jane og Dorte
Referent: kgh
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Mark
2

3
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Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Tilføjelse til evt.
Pkt. 9 slettes
Nyt fra Elevrådet
Til orientering
Sebastian (elevrådsformand Fourfeldt)
Orienterede om etablering af fælles elevråd for hele Esbjerg
Formand for dette råd – en elev fra 7. klasse Mathilde Plantener fra Aura
Fælles elevråd for Bohr – hvor langt er vi med dette?
Nyt fra Bohrskolen
1. Medarbejderne
2. Skoleleder
3. Fritidsleder
4. Adm. Leder
Til orientering
Ad. 1 Søren: Personalet er orienteret om planlægning af kommende skoleår og i
gang med dette.
Lene: pædagogerne er i gang med at tage imod førskolebørn – efter de fælles
retningslinjer, der er udstukket for Bohr.

Ad. 2 Skoleleder ikke tilstede
Ad. 3 Ingen nyheder – vi arbejder videre med førskolen. Smart Skolestart er vedtaget
og vi arbejder videre som planlagt.
Ad. 4 Tidsplan for skoleårets planlægning er blevet skubbet gr. meget stramme
budgetter (løndelen)som bevirker, at der muligvis skal ske ændringer. Forskellige
scenarier ridses op (en arbejdsgruppe af adm.ledere) og så skal man efterflg. tage
stilling til hvilken model, der skal landes. Derfor er der ikke lavet stillingsopslag
endnu. Intet er pt. sikkert eller besluttet …….
Co2 målinger på Vita – grænseværdien er overskredet meget i visse lokaler. Det er
ikke farligt, men det er ikke hensigtsmæssigt for arb.miljøet. Rapporten er sendt til
forvaltningen og der skal handles på det hurtigt – der skal laves ny udsugning,
herunder nye lofter og elinst. Det er ikke en udgift vi selv skal afholde.
Byggetilladelse til legepladsen afventer vi stadig på – legepladsen er leveret, men vi
venter på tilladelsen.
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Budget ”Se bilag”
Til godkendelse
Morten gennemgik driftsbudgettet samt de tanker og overvejelser, der ligger bag.
Budgettet er godkendt – med en bemærkning om, at det er bekymrende, at der er så
lidt til it.
Mål og indhold Bohrskolen fritidsdelen
FB delen skal rettes til at det kun er i UK
Indholdsfortegnelse ønskes
Leg
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)
Prioriteres:
Princip for Info og kommunikation – godkendes næste gang
1. Princip for timefordeling
Formål:
- forslag om at læring og bevægelses kommer før leg
Princip:
- forslag: det skal prioriteres at der er mulighed for holddannelse på alle
skolens klassetrin.
Udførelse:
– ændre teksten fra ”så få lærere som muligt” til ”så få forskellige lærere og
pædagoger som muligt”
– slette punktet om parallellægning, gr. værdibaseret ledelse.
Mark har noteret rettelser – vil fremgå af det endelige udkast.

2. Klassedannelse
Dannelsen af de nye klasser foretages i samarbejde mellem skolens ledelse og
klasselærerne fra de afgivende klasser, og tilstræbes offentliggjort i begyndelsen af
juni.
Mange andre kommentarer – princippet gennemgås igen af Jan, Søren og Christian
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Anti-mobbepolitik
- Udkast vedlagt med rettelser

Udsættes til næste møde
9 One Pager: Månedlig tal info.
Udgået i dag
10 Eventuelt
Hvad skal vi med skolen?
Hvem deltager? Mark rundsender mail
Info aften om vores tonede linjer og pjecer om disse
11 Næste bestyrelsesmøde
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