Skolebestyrelsesmøde / temamøde tirsdag den 18. maj 2016 Klubben
Grønlandsparken
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 Meyer, Vibeke Olsson, Carsten Ditlefsen, Kirsten Simonsen
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Dorte Nielsen
2 Godkendelse af dagsorden
Punkt 4 flyttes ned som sidste punkt inden evt. Vil være at finde her fremadrettet.
3 Nyt fra Elevrådet
Til orientering
Fourfeldt
Utilfredshed blandt de kommende 9. klasser (nuværende 8.c) på Fourfeldt med at de
i forbindelse med sammenlægning af klasserne ikke kan beholde deres lærere.
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Nyt fra Bohrskolen
- Medarbejderne
- Skoleleder
- Fritidsleder
- Adm. Leder
Til orientering
- Medarbejderne
Afventer fagfordelingen. Mange frustrationer i personalegruppen. Der er
indtryk af, at nogle på et højere ledelsesniveau end skoleledelsen ikke er ret
enige om, hvad de vil. Det virker som om, at der er krig på mange fronter. De
forskellige faggrupper på skolen er meget opmærksomme på ikke at bekrige
hinanden på tværs af faggrupper.
-

Skoleleder
Vi skal ikke afskedige personaler, men skal forflytte personaler fra afd. til afd.
Der skal ansættes en række årsvikariater grundet barsler og anden orlov.

-

Fritidsleder
Det, der fylder er skoleårets planlægning. Der er fokus på det gode
samarbejde fritidspædagogiske ledere og afdelingsledere imellem. Der skal
ansættes en række pædagoger. Målet er at få personalet til at føle et
fællesskab i personalegruppen – både klub og SFO.
Musikstarter-projektet kører. Alle pladser er booket.

-

Adm. Leder
Nedsat en arbejdsgruppe i forhold til evt. oprettelse af en central enhed under
Ejendom – ”facility management”. Konsekvens: Pedeller og
vedligeholdelsesmidler kanaliseres i et eller andet omfang over til
ejendomsforvaltningen.
Arbejdsgruppe nedsat i forhold til at lave indstilling til direktørgruppen vedr.
indkøb af pc’ere til elever. Som udgangspunkt ønsker vi maskiner til udlån i
form af klassesæt i indskolingen, en til en maskiner til udlån på mellemtrinnet
og BOYD (bring your own device) i udskolingen med lånemaskiner til de
elever, der ikke har mulighed for at medbringe egen maskine. Bestyrelsen
orienteres nærmere, når der er nyt. Vi kan stadig ikke forsvare at købe de
maskiner, der er i sortimentet pt. grundet prisen og en manglende ”retning i
form af strategi fra it-afdelingen.
Der kan grundet manglende maskiner ikke leveres samme serviceniveau pt.
som nogle afdelinger har været vant til. Der vil blive prioriteret anderledes i
kommende skoleår.
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Principper til beslutning (udkast som bilag, smat lovgivning om Lektiehjælp og
UU.
Princip for vikardækning
Princip for klassedannelse
Princip for Understøttende undervisning
Til drøftelse/beslutning
Opmærksomhed på at bestyrelsen skal holde sig i ”helikopterperspektiv” og udstikke
principper. Ledelsen skal udarbejde retningslinjer for udmøntning i samarbejde med
medarbejderne.
- Princip for klassedannelse
Drøftet og udsendes til godkendelse.
- Princip for vikardækning
Drøftet og udsendes til godkendelse.
- Princip for understøttende undervisning
Drøftet og udsendes til godkendelse.
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Pædagoger i den understøttende undervisning
- Bilag notat skoleårets planlægning fra skoleadministrationen
Vi afventer en politisk beslutning i forhold til netop dette. Ledelsen har besluttet at
der, med forbehold for en anden politisk beslutning, laves en foreløbig planlægning
hvor lærere varetager den understøttende undervisning fra 7. – 9. klasse mens
pædagoger varetager en del af den understøttende undervisning fra 0. – 6.
klassetrin. Hvis der besluttes noget andet politisk er det naturligvis dette, der bliver
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gældende.
Trivselsmålinger
- Bilag afdelingsresultater
Drøfte resultaterne og forslag til mulige indsatser
Forslag om at invitere afdelingslederne med på møder fremadrettet for at høre
hvordan de har tænkt sig at forbedre trivslen på den enkelte afdeling, da det er dem,
der har ansvaret for sikre dette. Besluttet at afdelingslederen deltager i efteråret med
handlingsplaner på baggrund af forårets trivselsmåling samt den måling, der afholdes
august/september. Der skal tage afsæt i skolereformens tre overordnede formål. Der
udarbejdes konkrete planer for hver enkelt afdeling – ikke ”balkonerklæringer”.
Skoleårets planlægning
- Status
- Konsekvenser
Til orientering
Skemalægning primo juni. Vi har taget en række foreløbige beslutninger for at nå i
mål hertil. Dog skal vi være klar på at ændre på dette, hvis politikerne beslutter andet
end det, vi har forudsat.
Der er desværre ikke tid og mulighed for at tænke de store forkromede tanker i den
situation vi står i – ej heller tid til at tage de drøftelser med personalet, som vi ønsker i
forhold til fagfordeling. Vi har lavet en tidsplan for årets planlægning, men denne har
måtte revideres flere gange og er nu skrinlagt helt.
Vi kan være nødsaget til at skære i ”servicen” i forhold til, hvad vi kan tilbyde af
biblioteksåbning mv. Vi kommer nok også til at se på lejrskolerne fremadrettet – pt. er
det inklusionsmidler, der bruges til bl.a. at drive bibliotek og afholde lejrskoler.
Vi er også nødsaget til at ophøre samarbejdet med en række fleksjobbere, der er
ansat som biblioteksmedhjælper (Vita) og som køkkenmedhjælpere (boden, Ådal) –
de er ansat i tidsbegrænsede stillinger frem til sommerferien og kan ikke
fastansættes grundet vores stramme økonomi.
Kort ref. fra mødet med de politiske udvalg
Til orientering
Drøftet forskellige ting løst og fast. Skolechefen orienterede bl.a. om forskellige
forhold vedr. kasseeftersyn. Implementeringen af trivselsundersøgelserne blev
kritiseret. Det eneste konkrete var, at der er nogle der arbejder på at flytte den
obligatoriske lejrskolen fra 6. til 7. klassetrin.
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11 Eventuelt
- Henvendelse fra Sædding-Fovrfeld Lokalråd vedr. trafiksikkerhed. Der
nedsættes et hurtigarbejdende udvalg i bestyrelsen – Anita, Dorte og Allan.
- Forslag fra bestyrelsen om at skrive til politikerne vedr. ressourcer og
manglende beslutninger – frustrationer i forhold til manglende timing. Jan
manede til besindighed og påpegede at vi må forholde os til, hvad der
besluttes politisk.

