Skolebestyrelsesmøde den 26. oktober på Fourfeldtskolen Bohr
Mødet er fra kl. 18.30 – 21.00
Deltagere: Vibeke Olsson, Mark West, Kasper Just Bonde, Torben Elliot Meyer,
Allan Højholdt Villumsen, Jane Johansson, Pia Kaae Hansen, Christian Bagge, Søren
Tackmann, Morten Heide, Karen Gerling Hansen og Jan Lagoni.

Fraværende: Lene Snitgaard, Dorthe Nielsen, Erling Petterson, Kirsten Simonsen
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Til beslutning
Vibeke valgt
2 Godkendelse af dagsorden
Til beslutning
Punkt 4 flyttes til sidst.
3 Nyt fra elevrådet
Til orientering
Vitaskolen: Elevrådet på Vitaskolen har foretaget interviews med elever fra de
tonede linjer, 7. 8. og 9. klasse med henblik på evaluering af linjerne. Orientering om
afholdte og kommende arrangementer. Orientering om driften af Arla-automaten.
Fremsat ønske om vegetarmad i boden.
Ønske om Parkour-bane på Vita
Fourfeldtskolen: Interview i forhold til tonede linjer foretages snart.

Ønske om flere vandautomater på vores afdelinger.
Ønske om deltagelse ved Danske Skoleelevers konference i november fra alle
afdelinger. Der er deltagelse af elever fra Vitaskolen – elevrødderne fra Vita
efterlyser deltagere fra Fourfeldt og Ådal. Opbakning fra bestyrelsen til deltagelse og
opfordring til at elevrødderne informerer de elevrødder, der ikke er orienteret.
Det efterspørges fra bestyrelsen, at der viderebringes viden og ønsker fra
elevrødderne på Ådal således at deres interesser også varetages. Der arbejdes
videre med det fælles elevråd – de første møder er afholdt.

4

Besøg af skolechefen på næste bestyrelsesmøde, dagsorden vedlagt som
bilag.
Til drøftelse og beslutning
Punktet drøftet.

5

Opfølgning ”Fritidsdelens mål og indhold”
Til drøftelse og beslutning
Punktet drøftet. Værdiordene i papiret er midlertidige indtil endelig godkendelse af
værdigrundlag og værdiord på mødet i december.
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Trafik ved skolerne
- Hvordan er det forløbet i denne uge
- Fungerer trafikpolitikken
Til orientering og beslutning
Mark orienterede om trafikale observationer ved Vita. Fin afvikling af trafikken.
Muligvis en ide med to svingbaner ved udkørslen. Den nye lyskurv ved V. Gjesingvej
og ringvejen har hjulpet i forhold til trafikafvikling. Forslag om et ”forældrenetværk”
der kan hjælpe med sikkerheden for børnene i den mørke tid.
På Ådal er der megen trafik i forbindelse med taxakørsel, når børn til
specialgrupperne afleveres. De ventende taxabusser, der holder uden for skolen og
venter kan dog give lidt udfordringer ved skolens udkørsel. Ellers ingen umiddelbare
trafikale problemer.
Trafikale udfordringer opleves på Fourfeldt ved indkørslen til skolen, hvor biler
parkeres ulovligt. Ønske om evt. at få opmalet gule striber/kantsten, der hvor der er
problemer.
I forhold til trafikpolitikken: Opmærksomhed på bakkende lastbiler, når der laves
kommunale udbud i forhold til at undgå de bakkende lastbiler fra faste leverandører.
Fokus på at opdrage forældrene fra skolestarten – fokus på dette på
skolestartsmøder – evt. inddrage børnene, de er meget opmærksomme på hvad de
må/ikke må.
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Revidering principper
- Vikardækning
- Information og kommunikation
Til drøftelse og beslutning
Princip for vikardækning:
Der skal strammes op i forhold til tilbagemelding på vikarløsningen ved længere
fravær. De to uger overholdes ikke i praksis.
Princippet for information og kommunikation skubbes til senere møde.

8

Ansættelse af pædagogiske ledere i undervisningen ”afdelingsledere” på
Bohrskolen
- Vitaskolen 2

-

Ådalskolen 1
Fourfeldtskolen 1

Nedsættelse af ansættelsesudvalg
Til orientering og beslutning
Orientering om situationen. Der er kommet 18 ansøgninger. Ansættelser den 6. og 8.
november for Bohrskolens vedkommende. Samtaler fra kl. 16.00 – 20.00 begge
dage. Ansøgere udpeges til samtaler den 31. oktober.
Ansættelsesudvalget består af skolechefen, skolelederen, fælles-TR for skolen,
Georg Barslund, Ditte Nielsen. Fra bestyrelsen: Mark, Kasper, Vibeke, Søren.
9

Bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Til orientering og beslutning
Anita Andersen udtræder efter eget ønske. Pia Kaae Hansen indtræder i bestyrelsen.
10 Eventuelt
11 Næste møder
Værdigrundlæg/værdi-ord
Princip for information og kommunikation.

