Skolebestyrelsesmøde den 2. marts på Afdeling Forufeldt
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, Erling Petersson, Christian Bagge, Lene
Snitgaard Madsen.
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Til beslutning
Søren blev valgt
2 Godkendelse af dagsorden
Til beslutning
Dagsorden godkendt
3 Nyt fra elevrådet
Jan har holdt møde med elevrødderne fra 8. og 9. klasserne i forhold til automater fra
Arla. Betaling med app som kan tankes op hjemmefra af forældrene. Elevrådet vil
gerne arbejde videre med det og tager et møde med Arla. De store elevrødder skal
som udgangspunkt stå for det.
Elevrødderne på Fourfeldt vil gerne lave arrangementer i stil med dem på Vita. Der er
aftalt møder på tværs af afdelingerne ca 1 gang månedligt. Der er kommet ny
lærerrepræsentant på Ådal.
4 Trafik politik Bilag ”Udkast til trafikpolitik” kommer tirsdag
Mark peger på problematikken med parkerede biler i skolegården. Vi bør gøre noget
for at undgå dette. Forslag: Kontakte politiet med henblik på bøder, lægge sedler i
vinduerne, kontakte fritidsforvaltningen.
Cykelhjelm – retningslinjer for de ældste elever. Alle bør bruge cykelhjelm.
Parkering på stikveje – huske at tage hensyn til beboerne på stikveje.
Fokus på taxa-busser på Ådalens parkeringsplads. De parkerer uhensigtsmæssigt og
til fare for trafiksikkerheden.

Af hensyn til trafiksikkerheden forventes det, at skolens børn cykler i skole.
Obs på bakkende lastbiler/anden tung trafik i skoletiden!
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Trafikpolitikken tilrettes med de input, der er kommet.
Infoaften om tonede linjer.
- Hvordan gik det?
- Tilmelding, status
Eliteidrætslinjen: Stort fremmøde. Ca 65 ansøgere. Det endelige optag afgøres efter
sportsfaglig screening. Der bliver to klasser.
Da Vinci linjen: Også stor søgning. Ca. 25 tilmeldinger fra egne afdelinger. Godt 30
ansøgere udefra.
Science: 25-26 ansøgere
International: over 30 ansøgere
HandsOn: 15 ansøgere. Vi skal gerne have flere til.
Der skal være fokus på at linjerne sælges på infoaftenerne.
Debat om de tonede linjer på Bohr. Obs på elevtal på de forskellige linjer. Lave
elevtal på enkelte linjer giver en dyr løsning. Vi kører linjer som udbudt næste år.
Herefter skal vi evaluere om det er den rigtige måde vi kører det på – tidligt i
kommende skoleår. Det vil være helt oplagt at få lavet noget udviklingsarbejde, hvor
også personalet involveres.
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Branding / Markedsføring af Bohrskolen
- Film om skolen ”elevproducerede”
- Skal Skolen bruge af sociale medier i forbindelse med branding
- Hvor skal vi være synlige?
Til drøftelse
Forskellige muligheder drøftes. Det er vigtigt at gøre sig klart hvad formålet er og
hvordan formatet skal være.
Vores hjemmeside er låst og vi kan/må ikke bare lave forskellige opslag på vores
hjemmeside. Der er brug for at gøre opmærksom på det gode arbejde, der laves på
skolen.
Vi rammer bredere ved at bruge sociale medier frem for hjemmesiden.
De sociale medier kan ikke erstatte vores officielle kommunikationskanaler. Det skal
være et add on.
Flere muligheder – 1 samlet side for Bohrskolen, 1 for hver afdeling, 1 for faserne.
Det handler om branding! Ledelsen tager den videre kommunikation med
kommunens kommunikationsafdeling.
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Økonomi resultat regnskabsår 2016
Til orientering
Morten orienterede om årets resultat.
Nyt fra Bohrskolen
Til orientering
Beregninger i forhold til personalesituationen for kommende skoleår foregår pt. Der
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kommer stillingsopslag ultimo marts.
Afdelingslederen på Ådal er pt sygemeldt.
Eventuelt
Årshjul
Udsendte oplæg til årshjul blev debatteret. God ide med et årshjul for bestyrelsen. Vi
skal have en klar forventningsafstemning i forhold til, det, der evt. skal præsenteres.
Jan arbejder videre med tankerne.
Udsendelse af dagsorden og bilag, tidsfrister
Ønske om at dagsorden og bilag udsendes senest 1 uge før mødet så alle har
mulighed for at møde op forberedte. Forretningsordenen skal overholdes!
Skolenavne
Kommuner har frie rammer for, hvad de vil kalde deres skoler. Der bliver udarbejdet
en sag til Børn & Familieudvalget, hvor udvalget skal drøfte, hvilke konsekvenser
disse nye informationer skal have for afdelingernes navne.
Klubbens fremtid
Usikkerhed om, hvad der skal ske med klub Grønlandsparken i forhold til placering,
når lejemålet opsiges. Der er pt forskellige muligheder for placering i spil.
Ferieplanen:
Det er d.d. politisk besluttet, at den kommende sommerferie bliver 7 uger og at den
øvrige feriekalender justeres.
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