Skolebestyrelsesmøde den 19. juni på Afdeling Vita
Mødet er fra kl. 18.00 – 21.00
Deltagere: Mark West, Kasper Just Bonde, Torben Elliot Meyer, Allan Højholdt Villumsen,
Erling Petersson, Christian Bagge, Morten Heide, Karen Gerling Hansen og Jan Lagoni.
Fraværende: Vibeke Olsson, Carsten Ditlefsen, Pia Kaae Hansen, Jane Johansson, Lene
Madsen, Søren Tackmann, Anita Andersen, Pia Kaae Hansen, Dorte Nielsen, Kirsten
Simonsen,
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Til beslutning
Kasper blev valgt.
2 Godkendelse af dagsorden
Til beslutning
Godkendt
3 Kontaktlærerne for elevrådet (15 min)
Morten Guldberg fra Vita orienterede om elevrådsarbejdet på Vita. Forskellige
indsatsområder blev præsenteret. Der afholdes ca. 10 elevrådsmøder om året,
bordfodboldturnering, indendørs fodboldturnering, to skolefester, fastelavnsfest samt
juleafslutning m. bl.a. æbleskiver, oplæsning af julehistorier og banko. Stor ros fra
bestyrelsen for det elevrådsarbejde, der udføres på Vita.
Ønske om at det gode elevrådsarbejde på Vita også breder sig til de øvrige
afdelinger. Der er afholdt møder for at udvikle arbejdet på de øvrige afdelinger.
Kontaktlærere fra Fourfeldt og Ådal ikke mødt op.
4

Nyt fra elevrådet (5 min)
Til orientering
Signe orienterede om indsatsområder og spurgte ind til punkter drøftet på seneste
møde.

5

Nye navne til Bohrskolen og dens afdelinger. (30 min)
- Henvendelse fra Næstformanden
- Hvordan forholder bestyrelsen sig til den politiske beslutning se link
http://www.esbjergkommune.dk/politik/politiske-udvalg/børnfamilie/dagsordener-og-referater/dagsordener-og-referater-

2017.aspx?Folder=%2f2017.06.01
Til drøftelse og beslutning
Bestyrelsen diskuterede processen i forhold til navngivningen.
Stor frustration i bestyrelsen over resultatet og den måde forløbet har været. Al
demokrati er tilsidesat og der er udbredt usikkerhed i forhold til, hvilken værdi
beslutninger og høringssvar fra bestyrelsen har fremadrettet.
Enighed i bestyrelsen om, at der skal udarbejdes en henvendelse på vegne af
bestyrelsen.
På baggrund af Børne- og Familieudvalgets beslutning om navneændring har
Carsten Ditlefsen anmodet om at udtræde af Bohrskolens bestyrelse. Anmodningen
er efterkommet og 1. suppleanten træder ind i stedet.
6

Møde om Tour de bestyrelse (10 min)
Mark orienterede om mødet. Der udsendes info herom fra centralt hold.

7

Årshjul med Datoer og prioriteter til kommende skoleår. (10 min)
- Se bilag
Årshjul gennemgået og datoer tilrettet. Årshjul udsendes med referatet.
8 Planlægning af forældremøder fordeling af bestyrelsesmedlemmer. (15 min)
- Forslag i bilag
Datoer fordelt blandt de forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen. Jag n udsender
opdateret liste med datoforslag.
9 Nyt fra Bohrskolen (5 min)
- Hvad skal punktet bruges til
- Skal det være skriftligt og hvor ofte.
- De forskellige afdelinger og personalegruppers information
Til orientering
Ugeinfo udsendes til bestyrelsen i en redigeret udgave med det, der kan være
relevant for bestyrelsen. Status på projekter mv. sendes ligeledes skriftligt.
10 Eventuelt
11 Næste møder
- Status på linjer, antal klasser, elevforskydninger mv. (august)
- Valg af næstformand.
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