Skolebestyrelsesmøde den 28. september 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:
Vibeke Olsson, Anita Andersen, Allan Højholdt Villumsen, Pia Kaae Hansen, Dorthe
Nielsen, Erling Petersson,
Dagsorden
1 Robotlab på Ådal i det gamle Fysik-lokale
- Her bruger vi den første time.
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Valg af ordstyrer
Til beslutning
Mark blev valgt
Godkendelse af dagsorden
Til beslutning
Godkendt
Delegerede til landsmødet i skole og forældre
Til beslutning
Ingen meldte sig som deltager
Opfølgning på besøg i klasserne til forældremøderne:
- Køleskabe i klasserne
- Opbevaring af computere i klasserne ”skabe”
- OSV.
Til drøftelse og beslutning
Det vurderes, at der ikke skal stilles køleskabe op på afdelingerne. De er
energislugende og der er erfaringsmæssigt problemer med rengøring heraf.
Fokus på opbevaring og opladning af pc’ere. Det skal undersøges, i hvilken
udstrækning, der skal stilles faciliteter til rådighed.
Fokus på trafikken omkring skolerne. Særligt fokus på parkerede biler i skolegården
på Ådal samt bakkende lastbiler omkring skolerne. Der er en trafikpolitik under

udarbejdelse.
Spørgsmål om bøger – bogbeholdning på de enkelte klassetrin i de enkelte fag.
Nogle forældre har oplevelsen af, at der ikke er bogmateriale til eleverne.
Vikarsituationen. Oplevelser af at vikarer ikke kender til almindelig høflighed og
kryber langs panelerne. Der er også oplevelser af vikarer, der viser film fra Netflix
osv. frem for at undervise. Opfordring til at man som forældre henvender sig til
afdelingslederne på de enkelte afdelinger, hvis der er uheldige episoder med vikarer.
Skolen har kun et ønske om at høre om disse hændelser.
Informationer til forældrene om hvad der foregår på skolen efterspørges.
6

7

8

9

Hvordan kan vi udnytte den omtale vi har fået i forbindelse med
idrætsklasserne?
Til drøftelse
Der har været meget omtale af kommunens eliteidrætsklasser på Vita. De er med til
at sikre en mangfoldighed og et bredt sammensat ungdomsmiljø i overbygningen – til
glæde for alle overbygningseleverne på Vita. Det store antal klasser i overbygningen
giver mulighed for specialiserede lærere i fx fysik/kemi, geografi mv.
Kan der evt. bygges bro til foreningerne i forhold til at eleverne i forhold til at blive
hjælpetrænere, dommere mv. – ikke kun eliteidrætselever også de øvrige elever kan
tænkes ind.
Jan vil bringe det videre i eliteidrætsklasseregi.
Aktive Projekter
- Robotic21
- Risk Taking in the Classroom
- Universitetsskoleprojekt
- Copenhagen Bombay, Mount København
- Mission EUX
- Virksomheder partnerskabsaftaler med SE og VL stål.
Til orientering
Jan orienterede om projekterne. Der blev gjort opmærksom på, at det er væsentligt at
få bredt ”budskabet” ud til forældrekredsen også. Jan fortalte endvidere om DM i
skoleudvikling, hvor der konkurreres om det bedst udviklingstiltag. Der laves en
ansøgning ind i projektet.
Budgetforlig 2017-2020
- Flytning af klubben til gammel Blåbjerggårdskolen
Der er afsat flere midler til skoleområdet generelt. En stor del af pengene er
øremærket til Cosmos afd. Bakke. Hvordan resten af pengene fordeles og bruges
vides endnu ikke.
Klubben i Grønlandsparken er i lejede lokaler på Grønlandsparken 290. Jf.
budgetforliget skal klubben flyttes til tomme lokaler på den gamle Blåbjerggårdskole
alternativt Vita.
Der er i bestyrelsen ønske om at klubben kommer tættere på Vita – en placering på
gamle Blåbjerggård er ikke hensigtsmæssig.

10 De specialpædagogiske grupper
- Elevtal
- Hvad røre sig?
Til orientering
Som repræsentant for de specialpædagogiske grupper er Mark i dialog med Lisbeth
Beyer, koordinator for grupperne. Stor ros for det arbejde, der ydes fra Lisbeths side.
Der efterspørges større samarbejde almendelen og grupperne imellem.
Ønske om mere it, mere legeplads og kompetenceudvikling.
11 Nyt fra Bohrskolen
- Medarbejderne
- Skoleleder
- Fritidsleder
- Adm. Leder
Til orientering
Medarbejderne:
Skolerne har pt. Temauge – Naturfagsfestival.
Fritidsleder:
En række pædagoger på kompetenceudvikling.
Stadig udfordringer med medlemstallet i ungdomsklubberne. Åbner snart tre aftner
om ugen.
Adm. Leder:
Fokus på sekretærernes arbejdsforhold i kommunens skolevæsen generelt. Der
tilknyttes to konsulenter fra KL for at analysere på sekretærernes arbejdsopgaver,
arbejdsforhold mv.
Elevrådet:
Fælles møde for kommunens elevrødder i oktober. Herefter fælles elevrådsmøde på
skolen.
12 Eventuelt
Husk at deltage i turen til VUC Lighthouse i Haderslev, 28. november, kl. 17.00 –
22.00.
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Næste møde
- Tilsyn med skolen ”skole og forældre folder”

