Skolebestyrelsesmøde den 31. maj 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: Erling Petersson, Christian Bagge, Søren Tackmann, Vibeke Olsson, Lene
Snitgaard, Anita Andersen.
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Til beslutning
Carsten blev valgt.
2 Godkendelse af dagsorden
Til beslutning
Dagsorden godkendt
3 Nyt fra elevrådet
Til orientering
Vita:
Orientering om arrangementer afholdt af elevrådet
Nyt navn til boden på Vita: Biksen, Bixen, - stavemåden ikke afgjort endnu.
Kø-problemer ved boden.
Fokus på ventilation i H-bygningen. Ofte enten for koldt eller for varmt.
Klager over manglende skraldespande ved boldbanen
Evt. møbler i A-salen til elevarbejde.
Fourfeldt og Ådal, fraværende.
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Der er igangsat arbejde og tiltag på Fourfeldt og Ådal for at få elevrådene til at
fungere.
Forældre henvendelse af Principiel karakter ”se bilag”
- Hvordan forholder skolebestyrelsen sig til henvendelsen?
- Kræver det et eller flere nye principper?
Til drøftelse og beslutning
Henvendelsen blev drøftet.

Bestyrelsen henstiller til brug af devices afgøres lokalt på de enkelte afdelinger.
Bestyrelsen har et princip for bevægelse i undervisningen, men vil ikke udarbejde
yderligere principper herom.
2. etape af legepladsen på Fourfeldt er i fuld gang. Forventes opsat i forbindelse med
sommerferien.
Legepladsen på Ådal er der fokus på, tiltag kommer i løbet af 2017. Større tiltag
forventes i 2018.
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One Pager, fortsat fra sidste møde
Til drøftelse og beslutning
Fremsendt forslag drøftet.
Elevtal:
Interessant at følge faktisk elevtal pr. afdeling.
”Markedsandelen” for hele distriktet følges. Hvor mange børn fra distriktet går på
Bohrskolen og hvor mange kommer udefra. Tallene opgøres i procent.
Elever med udenlandsk baggrund:
Interessant at følge tallene, men skal ikke fremgå af one pageren. Tallene kan findes
i rapporter fra UVM.
Fritidstilbud:
”Markedsandelen”. Procentdelen af en årgang, der bruger SFO og klub.
Trivsel:
Elevernes trivsel skal fremgå – begge målinger.
Ansattes trivsel:
Måles hvert tredje år. Giver et billede, men kan ikke benyttes i forbindelse med
bestyrelsens tilsyn. Resultaterne kan ikke sammenlignes fra gang til gang grundet
forskellige spørgsmål og svarmuligheder. Resultaterne kan derimod give anledning til
indsatser på skolen. Tallene bør ikke fremgå af one pageren.
Fravær:
Elevfravær ønskes opdelt i kategorier, lovligt, ulovligt og sygdom.
Personalefravær:
Der skal arbejdes på, hvilke tal, der kan trækkes. Procentdelen af
undervisningstimer, der er aflyst/dækket af vikar.
Karaktergennemsnit:
Skal følges. Særligt interessant at følge karakterer i forhold til socioøkonomisk
reference.
Specialklasser:

Interessant at følge, men ikke relevant i forhold til bestyrelsens tilsyn. Skal ikke med i
one pageren.
Undervisningskompetence:
Meget væsentlig at følge
Uddannelsesstatus:
Hvor stor en del af årgangen har gennemført en ungdomsuddannelse. Der arbejdes
på, hvilke tal, der kan trækkes.
Projekter:
Jan udfylder status på hvilke projekter Bohrskolen er deltager i.
Principper:
Skal løbende revidres. Mål og indhold for fritidsdelen skal medtages.
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Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen.
- Henvendelse til ministeriet ”status”
- Forslag til lokalansøgning i Esbjerg Kommune efter § 16b. Se bilag. Det
er efter ønske fra grupperne, der er lokal ansøgt fra andre skoler, som
har fået ok.
Til drøftelse og beslutning
Forslag om at søge lokalt i kommunen efter §16b om at afkorte skoledagen i de
specialpædagogiske grupper med mellemtrinselever ved at omkonvertere en del af
den understøttende undervisning til ekstra ressourcer i den øvrige undervisning.
Hvis ansøgningen går igennem skal vi have for øje, at der er børn, der skal have et
klubtilbud fra kl. 14.00.
Bestyrelsen ønsker at der skal ansøges.
Revidering af principper
- Skole/hjem
- Understøttende UV
- Den åbne skole
Principperne kan findes på skolen hjemmeside
Til drøftelse og beslutning
Generelt til skabelonerne:
Påføres hvem, det er udarbejdet af: Skolebestyrelsen
Evt. påføres, hvornår princippet er revideret
Skole/hjem:
Intet der skal revideres.
Princip for understøttende undervisning:
Fjernelse af formuleringen: ”flere gange om ugen” i linjen ”At alle elever flere gange
om ugen får mulighed for lektiehjælp og faglig fordybelse”
Den åbne skole:
Formålet reformuleres: slette formuleringerne ”Den åbne skole skal, gennem
samarbejde med det omgivende samfund:”. Punkter som formål: ”højne trivslen”,

”motivation” osv.
Tilrette at Bohrskolen skrives i ét ord.
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Formandsmøde om klubstrukturen
Opfølgning fra dialogmødet den 31. maj.
Til orientering
Mark orienterede om indholdet på mødet, herunder drøftelse af forslag om ny
klubstruktur, fleksibilitet og forskellighed.
9 Lokalrådsmøde med Kommunens entreprenører d. 13 juni
Er der noget Mark skal tage med fra vores område.
Til drøftelse og beslutning
Input til mark vedr. trafikale forhold ved afdelingerne.
10 Mulighed for flytning af næste møde til mandag d. 19. juni i stedet for den 15
juni.
Til beslutning
Mødet flyttes til mandag den 19. kl. 18.00
11
12 Nyt fra Bohrskolen
Til orientering
Adm. leder:
Der er d.d. ansat ny skolesekretær på Vita.
Ros til Karen for udsendt info vedr. fritidsdelen. Kort uddybning af indholdet.
13 Eventuelt
- Princip for klassedannelse anvendes, når der skal dannes nye klasser.
- Mark skal til møde om ny dialogstruktur. Mark udsender info.
14 Næste møder
- Kontaktlærerne for elevrådet
- Planlægning af forældremøder
- Årshjul med Datoer og prioriteter til kommende dagsordner.
- Status på linjer, antal klasser, elevforskydninger mv. (august)

