Skolebestyrelsesmøde den 15. august på Afdeling 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:
Lene Snitgaard Madsen,
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
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Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Pilot-projekt om Eftermiddagstilbud til 7-10 klasse eleverne i specialgrupperne.
- Henvendelse fra forældregruppen om skolebestyrelsen vil gå ind I
projektet, og rejse en politisk sag.
Til beslutning
Da forældregruppen allerede har henvendt sig til politikerne er det ude af
bestyrelsens hænder og der er ikke umiddelbart noget bestyrelsen kan gøre
herudover. Bestyrelsen enig om ikke at gøre mere ved sagen.
Ansættelsesudvalg til afdelingsleder stilling.
Til beslutning
Karen, Morten og Jan er med fra ledelsen. Herudover de to tillidsvalgte fra afd. Ådal.
Fra bestyrelsen deltager Mark, Jane. Torsdag den 18/8 kl. 16.00 udvælges
kandidater og samtaler finder sted den 23/8 fra ca. 16.00
Den seneste styrelsesvedtægten forskriver at specialgrupperne skal have en
repræsenteret i skolebestyrelsen.
- Konsekvenser?
Til beslutning
Bestyrelsen udpegede Mark West som repræsentant til at repræsentere de
specialpædagogiske grupper ind i bestyrelsen.
Indeklima ”Rengøring”
- Indeklima og rengøring på afdelingerne, er det i orden?
- Er der noget som kunne prioriteres anderledes?
- Skal skolen bruge ekstra ressourcer på rengøring udover de kommunale
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standarder.
Til drøftelse og beslutning
De ekstra midler til rengøring, der blev meldt ud før sommerferien (midler afsat af
byrådet), bruges på ekstra rengøring af toiletter i indskolingen. Forældrekredsen på
alle afdelinger orienteres om rengøringsstandarder og om de problemer der er vedr.
toiletforhold på Ådal – hvordan kan forældrene inddrages. Bestyrelsen informerer om
rengøringstiltag på kommende forældremøder.
Planlægning af forældremøder på afdelingernes årgange.
- Deltager til møderne
- Indhold til møderne
Til beslutning
Deltagere:
- Liste med navne og datoer sendes rundt
Indhold:
- Indhold drøftet – herunder rengøring.

Drøftelse af ”forventningspapir” - ikke nødvendigvis kun i forbindelse med
indskolingen. Der er allerede elementer heraf i forbindelse med ”smart skolestart”. På
baggrund af evaluering af førskoleperioden udarbejdes et udkast til
informationsfolder til forældrene.
8 Trivselsmålinger
- Resultater af første måling var med på mødet i maj,
- Hvordan kan vi bruge det?
- Hvad skal det afsted fører af indsatser?
- Ny måling til september.
Til beslutning
Afdelingslederne inviteres med på bestyrelsesmøder med henblik på at orientere
bestyrelsen om, hvordan de har tænkt sig at forbedre trivslen på den enkelte
afdeling. Afdelingslederne udarbejder handlingsplaner på baggrund af målingen i
september 16 sammenholdt med målingen fra foråret 16.
9 Mødestruktur på Bohrskolen for administrativt og pædagogisk personale.
Til orientering
Jan orienterede om strukturen.
10 Økonomi
Til orientering
Økonomien ser fornuftig ud i forhold til forudsætningerne. Forbrugsprocenten ligger
pr. 31.07.16 på det, der svarer til 7/12 af årets driftsmidler. De overførte midler fra
budgetåret 2015 er ved at blive investeret – bl.a. i nye kopimaskiner, automatisk
låsning af yderdøre på afdelingerne, samt flisebelægninger på strategiske steder i
forhold til at nedbringe mængden af grus, mudder mv., der slæbes med ind på
gangene fra udearealerne.
11 Nyt fra Bohrskolen
- Medarbejderne
- Skoleleder
- Fritidsleder
- Adm. Leder
Til orientering

Medarbejderne:
- Er kommet godt i gang, dejligt at ungerne er kommet og vi er i gang.
Skoleleder:
- Jørn Henriksen kunne før sommerferien informere om et nyt projekt, med det
formål at løfte/styrke Cosmosskolen afd. Bakke (den gamle Bakkeskole). Man
vil gerne gøre skolen til en breddeidrætsskole, styrke faciliteterne på
afdelingen, oprette en HandsOn linje med hands on aktiviteter, oprette et
science/lego-lab til brug for byens øvrige skoler og flytte idrætsklasserne fra
Bohrskolen, afd. Vita. Jørn Henriksen har selv orienteret personalet på Vita
om projektet efter sommerferien. Det er ikke besluttet politisk – der er endnu
tale om et projektforslag.
Fritidsleder:
- Vedr. klubberne er der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at se
klubområdet, fremtid, struktur mv.
- Børnetallet for Bohrskolens fritidsdel er overordnet status quo. Fremgang på
klubområdet på Vita. Lille fremgang på Fourfeldt. Nedgang på Ådal. Til
gengæld fremgang i børnetallet i SFO på Ådal.
- Der er ansat en par nye pædagoger grundet et par afskedigelser.
- Fællesmøder for pædagogerne på hele Bohrskolen. Mødernes indhold køres i
sammenhæng med P&U med et fokus på synlig læring i fritidsdelen.
- Den åbne skole – en række lærere vil gerne etablere aftaler med erhvervslivet.
Forslag til mulige emner er velkomne.
Administrativ leder:
- Der er i foråret lavet en indstilling til skolechefen og direktionen i forhold til en
strategi i for it i undervisningen. Indstillingen godkendt før sommerferien.
Fremadrettet (fra ca. primo 2017) skal det sikres at der er pc’ere til udlån i
indskolingen (klassesæt/pc’vogne til deling på årgangene e.l.). Til
mellemtrinnet indkøbes pc’ere til eleverne i forholdet 1:1. Overbygningen
baseres på ”BOYD”, bring your own device.
12 Eventuelt
Mark: Besøg på EUC Lighthouse i Haderslev. Mødet i november.
Afdelingslederne inviteres med.
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