Skolebestyrelsesmøde den 25. januar på Afdeling Ådal
Mødet er fra kl. 18.30 – 21.00
Deltagere: Vibeke Olsson, Mark West, Kasper Just Bonde, Torben Elliot Meyer, Allan
Højholdt Villumsen, Dorte Nielsen, Erling Petersson, Christian Bagge, Lene Snitgaard
Madsen, Morten Heide og Jan Lagoni

Fraværende: Carsten Ditlefsen, Anita Andersen, Jane Johansson, Pia Kaae, Hansen,
Kirsten Simonsen, Søren Tackmann, Karen Gerling Hansen.
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Til beslutning
Mark blev valgt
2 Godkendelse af dagsorden
Til beslutning
Godkendt
3 Nyt fra elevrådet
- Bod-tilbud på afdelingerne.
Orientering om arrangementer afholdt af elevrådet.
Elevrådet ønsker et bredere udvalg og synes at sortimentet på Vita er for ens. Der er
ønsker om at kunne købe Capri Sonne og Mælkesnitter.
På Fourfeldt og Ådal er der ikke bod, men et madtilbud, hvor der kan købes mad
online hjemmefra. Ledelsen orienterede om, at meldingerne fra de pågældende
afdelinger er, at det er et fint tilbud.
Forslag om at se nærmere på et tilbud om automater fra Arla. Jan undersøger
nærmere.
Bestyrelsen kommer med en kæmpe opfordring om, at ensrette de tilbud om
arrangementer, der afholdes. Pt er det kun Vita, der laver noget – der laves til
gengæld mange flotte arrangementer. Det er ikke i orden, at det kun er på Vita, der
afholdes arrangementer. Ligeledes en opfordring om at få afholdt/genoptaget
møderne på tværs af afdelingerne.
Forslag om at elevrådslærerne deltager i maj-mødet. Valg til elevrådet i foråret.
Jan går videre med det til afdelingerne.
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Budget 2017 se bilag
Til drøftelse og beslutning
Budgettet blev gennemgået med drøftelse af fordelingsnøgler mv. i driftsbudgettet.
Bekymringspunkter fra MED-udvalget blev fremlagt og drøftet.
Orientering om, at der investeres i elev-pc’ere til 5. og 6. årgang. Skolen finansierer
selv pc’erne til 5. årgang. 6. årgang finansieres af centrale midler.
Bestyrelsen godkendte budgettet.
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Tilsyn med skolen ”skole og forældre folder” se bilag.
- Hvad kan vi bruge fra dette hæfte i skolebestyrelsen
Til drøftelse og beslutning
Hæftet bruges på temamøde i maj eller april sammen med resultaterne fra
temadagen den 25. marts i Kolding.
Status på skoleprojekter:
- Risk taking in the Classroom
- Robo21c
Til orientering
Universitetsskoler:
Studerende kommer på skolen og indhenter empiri. De skal skrive en
bacheloropgave der er koblet op på den empiri, de indhenter i skolen. Positive
tilbagemeldinger fra implicerede personaler i forhold til, at de studerende er meget
motiverede i forhold til deres uddannelse. De involverede personaler kommer
gennem et uddannelsesforløb (et diplomforløb) i forbindelse med projektet.
Risk taking in the classroom (Erasmus+):
Opstartsmøde i England I efteråret. Vi sender 10 folk til Parma i marts. 2 lærere og 1
afdelingsleder fra hver afdeling. I løbet af den uge de er i Parma skal der udveksles
erfaring og laves ”teacher training”. Der laves en seance med ”teacher training” i
England i kommende skoleår, hvor vi også sender personaler med. Dokumentationen
af det arbejde, der udføres skal filmes og deles.
Robo21C:
Vi skal afholde en ”multiplyer event” i foråret 2018, hvor vi skal fortælle gæster udefra
om det arbejde vi har lavet og de erfaringer vi har gjort i forbindelse hermed. Morten
og Jan deltager på en ”multiplyer event” i England til juni.
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Tonede linjer – særligt fokus på almen delen.
Til drøftelse
Der er på afdelingerne fokus på at den almene linje ikke må blive en skraldespand.
Der er noget information, der ikke har været, som det skal være. Oplevelse af, at
foldere er ikke sendt ud som lovet eller aftalt. Der er også en oplevelse af, at de
almene klasser bliver talt ned på Fourfeldt. Det er også en udbredt oplevelse af, at
forældrekredsen også ser almen-linjen som en skraldespand.
Opfølgning på infomødet næste møde.
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Branding / Markedsføring af Bohrskolen
- Infoaftner om tonede linjer
- Film om skolen ”elevproducerede”
- Hvor skal vi være synlige?
Til drøftelse
Udsættes til næste møde
Nyt fra Bohrskolen
- Medarbejderne
- Skoleleder
- Fritidsleder
- Adm. Leder
Til orientering

10 Eventuelt
Mark og Allan vil gerne deltage i konferencen i Kolding
SFO sommerpasning i ugerne 28,29,30 kommer til at foregå på Fourfeldt.
Mark stiller gerne op til Gjesing lokalråd som er rep. fra Bohrskolen.
11 Næste møde
12
13
14

