Skolebestyrelsesmøde den 25. april 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: Torben Mayer, Carsten Ditlefsen, Kirsten Simonsen, Dorte Nielsen,
Anita Andersen,
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Til beslutning
Jane blev valgt
2 Godkendelse af dagsorden
Til beslutning
Godkendt
3 Tema ”Tilsyn med skolen” se bilag.
Der skal fra bestyrelsens side føres tilsyn med skolen – det gør bestyrelsen allerede i
stort omfang, men der skal måske en mere formaliseret udsendelse af data, frem for
at bestyrelsen skal bede om bestemte data.
Forskellige kriterier/data blev drøftet i forhold til formålet med tilsynet.
Fokus på de vedtagne principper. Skal de justeres, revurderes mv. Dette kan gøres
via årshjulet.
Der skal iværksættes en forældretilfredshedsundersøgelse. Der er muligvis noget på
trapperne fra centralt hold. Alternativt kan vi udarbejde en undersøgelse selv. Der
nedsættes et udvalg, hvis vi skal lave den selv. Jan har opgaven.
Jan laver en beskrivelse af tilsynet.
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One Pager
Fremsendt udkast diskuteret i forhold til relevans/formål. Herunder:
Elevtal:
Procentdelen af de elever der går på skolen i forhold til dem der bor i distriktet er
mere relevant end det faktuelle antal elever.
Karaktergennemsnit:
Karaktererne fra afgangsprøverne kommer ud som samlet rapport i løbet af efteråret
og kan bruges som. Opmærksomhed på vægtning i forhold til socioøkonomisk
indeks. Hverken de rene karakterer eller de vægtede bør/kan stå alene. Der kan
trækkes rigtigt mange data i relation hertil på uddannelsesstatistik.dk.
Klassekvotienter:
Der skal være klassekvotienter for alle afdelinger. Et samlet gennemsnit for
Bohrskolen er svært at bruge til noget.
Mark og Kasper har opgaven med at rette til og Morten finder de relevante data.
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Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen se
bilag
Forskellige aspekter i forhold til rammeforsøget blev diskuteret.
Det er for sent at søge for kommende skoleår i forhold til planlægningen af
kommende skoleår. Vibeke skriver til ministeriet i forhold til at ønske for skoleåret
2018/19.
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Skoleferie
Ferieplanen blev behandlet uden yderligere kommentarer.
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12 Nyt fra Bohrskolen
Til orientering
13 Eventuelt
Der er inviteret til to møder med henholdsvis Børn- og Familieudvalget og Kultur- og
Fritidsudvalget samt møde vedrørende skolenavne. Mark deltager – der er en ledig
plads grundet afbud.

14 Næste møder
Jan og Mark prioriterer fordelingen over de næste møder
Personfølsomme oplysninger (Vibeke)
Evt. Filter på pc’ere (Mark)
Tilbagemeldinger fra personalet (Jane)
Uddannelsesstatistik (Kasper)
Lokalebrug (Kasper)
Educa (Kasper)
De enkelte medlemmer, der har fremsat punkterne skal kort gøre rede for indholdet i
forhold til at punkterne skal prioriteres.

