Skolebestyrelsesmøde den 27. marts på Afdeling Vita
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 og Vibeke Olsson.
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Til beslutning
Pia blev valgt.
2 Godkendelse af dagsorden
Til beslutning
Godkendt
3 Nyt fra elevrådet
- Arla automater
Jan orienterede om tilbuddet om automater fra Arla. De 5 øverste rækker i automaten
skal bruges til produkter fra Arla. Vi skal som skole købe produkterne gennem de
leverandører, vi er forpligtet på at benytte gennem kommunens indkøbsaftaler. Den
nederste række kan benyttes til produkter efter eget valg fx kildevand, müslibarer mv.
Opfyldning af automaterne kan foretages af de personer, der er behjælpelige med
madudlevering – og/eller elevrådet og på den måde generere indtægter til elevrådet,
hvis der er overskud.
Der er en serviceaftale på maskinerne på 4000 kr. pr. år pr. automat. Vi kan opsige
aftalen med Arla uden lang binding. Automaterne afhentes umiddelbart efter
opsigelse.
Opmærksomhed på at prissætningen skal være med en lille fortjeneste.
Betaling i automaterne vil foregå via en app, som forældre/eleverne kan tanke op
med kreditkort. Det er muligt som bruger at følge, hvad der bliver købt i automaten
via en historik i app’en.
Det blev besluttet, at automaterne afprøves og det skal evalueres til efterårsferien.

Orientering om forskellige arrangementer på Vita og snarligt møde om nye
arrangementer og indsatsområder på skolen.
Der er kommet ny elevrådskontaktlærer på Ådal, som arbejder på at få elevrådet op
at køre. Der arbejdes fortsat på at få gang i elevrådet på Fourfeldt, men det fungerer
ikke pt. Der reageres ikke på henvendelser med opfordringer om aktiv deltagelse.
Afdelingslederne på Fourfeldt er på sagen.
Forslag om, at formand eller næstformand skal være fra 8. klasse eller yngre.
4

Trafikpolitik Bilag ”Udkast til trafikpolitik version 2” Se Bilag
Til drøftelse og beslutning
Udkastet er blevet rettet til med de input, der kom på sidste møde. Opmærksomhed
på udmøntningen i forhold til bl.a. brug af cykelhjelme. Forslag om at skrive til
forældrene i forbindelse med ture ud af huset, at deres børn skal anvende cykelhjelm
på ture (i henhold til skolens trafikpolitik). Det pointeres, at brugen af cykelhjelm er for
at få deres børn med sikkert frem og tilbage.
Det er et forældreansvar at sørge for, at deres børn anvender cykelhjelm.
Der mangler cykelhjelme på afdelingerne, der kan udlånes, hvis eleverne
mangler/har glemt cykelhjelme. Skolen ansøger ved fx Trygfonden om anskaffelse af
cykelhjelme.
Der skal laves en tilføjelse i forhold til, at tung trafik ikke skal finde sted på skolens
afdelinger i tidsrummet 07.30 og 08.10.
Kultur- og Fritidsforvaltningen kontaktes af Bohrskolens ledelse i forhold til
parkeringsproblemerne i skolegården i forbindelse med fritidsbrugernes brug af
lokaler på afdelingerne.
Ledelsen følger op på om skiltningen på skolens afdelinger er hensigtsmæssig i
forhold til parkeringsproblematikken.

5

Bestyrelsens årshjul, Se Bilag
Til drøftelse og beslutning
Med afsæt i tidligere fremsendt udkast til årshjul er der udarbejdet et forslag til
bestyrelsens årshjul. Årshjulet skal betragtes dynamisk og kan ændres fremadrettet.
Vores principper kan kvalificeres ved at indhente input fra personaler i forhold til tilsyn
og evt. revurdering af de enkelte principper. Bestyrelsen kan komme med input som
forældrerepræsentanter.
Forslag om temadage fremadrettet, hvor større temaer kan behandles.
Mål- og indholdsbeskrivelse for fritidsdelen skal tilføjes årshjulet.
Forslag om at invitere gæster fx koordinatorer for vores tonede linjer, AKT, elevråd
mv. for at orientere bestyrelsen om, hvad der er fokus på.
Mark, Kasper, Jan og Morten samarbejder om at udarbejde en one-pager – de data,
der leveres skal give mening.
Årshjulet drøftet og det blev besluttet, at vi skal have et årshjul. Jan tilretter med de
indkomne input.

6

Princip for lektier, Se Bilag. ”Lektier på Bohrskolen”
- Skal vi have et princip for lektier?
Til drøftelse
På sidste møde blev det vendt, om vi skal have et princip for lektier. Det udsendte er
således en udmøntning af noget, som vi ikke har et princip for. Udsendt for at vise,
hvordan vi arbejder med lektier i dag.
Spørgsmål om hvorvidt der i udmøntningen skal figurere noget om, hvordan lektier
kommunikeres ud – intra eller ej.
Der mangler et eller andet under punkt 5 (lektier med et personligt eller socialt mål).
Det blev besluttet, at der ikke skal udarbejdes et princip. Den foreliggende
udmøntning er tilstrækkelig.

7

Vedtagne principper, samt ønsker til kommende principper, Se Bilag
Til drøftelse
Ønske om at udarbejde:
-

Princip for sponsorering
Princip for bevægelse i undervisningen,
Princip for udlevering og anvendelse af it
Princip for fritidsdelen (hvad kan vi som forældre forvente af fritidsdelen)
Princip for budgetlægning
Sundhedspolitik
Mediepolitik/princip for brug af digitale medier
Trivselspolitik

Følgende principper prioriteres i første omgang:
- udlevering og anvendelse af it
- brug af digitale medier
- bevægelse i undervisningen
8

Ontario partnerskab, Se Bilag Esbjerg Kommunes folder.
Til orientering
Fokus i medierne på at skolevæsenet igen har sendt en stor gruppe medarbejdere til
Ontario på ”oplevelsesrejse”. Der har været politisk fokus herpå og bl.a. vores
udvalgsformand har været ude og argumentere for og bakke op om rejserne. Tv-syd
lavede et indslag den 17.03.2017 om erfaringerne fra Canada på Bohrskolen medio
marts.
Der er absolut gode erfaringer vi kan bruge fra Canada, men der er også ting i
Canada, som vi ikke kan bruge i vores skolekontekst.

9

Økonomi resultat regnskabsår 2016
Til orientering
Det tidligere udmeldte resultat for 2016 var ikke korrekt. Der er indløbet en række
reguleringer, der er koblet på budgetåret 2016. Herunder en regulering fra
forvaltningen grundet en regnefejl – midler tilført med tilbagevirkende kraft. Samt ca.
200.000 fra EU, der er øremærket to Erasmus+ projekter i 2017.

Samlet Overskud på ca 480.000.
10 Navngivning af skolen og dens afdelinger
Til drøftelse og beslutning
Der har været skriverier om muligheden for at skolerne kan ændre navnene på
skolerne. Der er ikke rejst en egentlig sag herom endnu.
Vi afventer en udmelding og stemmer herom, når det kommer dertil.
11 Ansættelsesudvalg
- Lærerstilling Fourfeldt
Ansættelsesudvalg til stillinger på
Fourfeldt – 7 stillinger: Dorthe og Kirsten (Mark, back-up)
Vita – 1-2 stillinger: Mark og Kasper
Samtaler løber af stablen i uge 16.
12 Nyt fra Bohrskolen
Til orientering
13 Eventuelt
Reklamer på skolen:
Der hænger og ligger materialer for alverdens ting og sager – særligt på Ådal – også
materialer, der ikke er aktuelle længere.
Vi skal som samlet skole have fokus på, hvad der må deles ud og hænges op, samt
hvem der holder opslagstavler med info ajour.
Møde med det politiske udvalg:
Mark skal til møde med Børn og Familie. Der er en lang række fokuspunkter, der skal
drøftes.
Lokalrådet har været til møde med vej- og park og økonomiudvalget – der kommer
sandsynligvis lysregulering v. V. Gjesingvej/Gjesing Ringvej.
14 Næste møde
25. april på Ådal

