Skolebestyrelsesmøde den 22. november på Ådalskolen 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, Dorte Nielsen, Kirsten
Simonsen, Erling Petersson, Christian Bagge, Søren Tackmann, Lene Snitgaard
Madsen, Morten Heide, Karen Gerling Hansen og Jan Lagoni.

Fraværende: Torben Elliot Meyer, Kirsten Simonsen, Jan Lagoni,
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Til beslutning
Jane blev valgt
2 Godkendelse af dagsorden
Til beslutning
Godkendt
3 Nyt fra elevrådet
Til orientering
Orientering fra elevrådet på Vitaskolen Bohr.
Der arrangeres et it-kursus af elevrådet for lærerne. Der efterspørges et yderligere
kursus – evt. på et PLM-møde.
Orientering om forskellige arrangementer.
Deltagelse i landsmødet 10 elever fra Vita deltog.
Nye produkter i automaten på Vita, der er en stor succes.
Elevrådet har deltaget i elevrådskursus på Ungdomsskolen, men indholdet var ikke
så brugbart, da elevrådet allerede arbejder med de ting, der var på programmet.
Ros fra bestyrelsen for de mange tiltag fra et meget aktivt elevråd. Dog efterspørger
bestyrelsen flere tiltag fra Fourfeldt og Ådal.
Bestyrelsen efterspørger, at kontaktpersonerne fra elevrådet på de enkelte afdelinger
er i mere dialog og koordinerer på tværs.
4

5

Besøg af skolechefen på næste bestyrelsesmøde, skolechefen har meldt afbud
til dette møde. Hvad ønsker vi på dagsordenen.
Til drøftelse og beslutning
Punktet drøftet. Ønsker til drøftelse sendes til Mark
Status skolelederrokade

Til orientering
Mark læste mail fra Skolechefen vedrørende skolelederrokade. Heraf fremgik det, at
Bohrskolens skoleleder omplaceres til Fortunaskolen pr. 1. januar 2018. Ole Lærke,
skoleleder på Fortunaskolen bliver ny leder på Bohrskolen.
Bestyrelsen udtrykker stor frustration og skuffelse over beslutningen og ønsker dialog
med skolechef, direktør og det politiske udvalg. Der er udvist en utrolig arrogance fra
både skolechef og direktør i forløbet.
Bestyrelsen drøftede endvidere vigtigheden af at have fokus på det gode og
samarbejde med skolens nye leder.
6

Skole og Forældres årsmøde
Til orientering
Bohrskolen var repræsenteret af Mark, Kasper, Allan og Dorthe.
Orientering om Dm i skoleudvikling, bl.a. projektet Demokratid. Mange spændende
projekter på skolerne rundt om i landet.
Tanker om evt. at arbejde med et overordnet tema på Bohrskolen i fremtidige
projekter – fx FN’s verdensmål, bevægelse el.lign.
Spændende paneldebat fredag.
Generalforsamling om lørdagen.
Vi bør deltage fremadrettet og skolerne i Esbjerg bør generelt opfordres til deltage.
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Godkendelse af skolens skemaer.
Til beslutning
Bestyrelsen har før sommerferien drøftet skemaerne uden formel godkendelse. Der
er lagt skemaer ud fra principper for timefordeling. Mødetid er overholdt, skemaerne
er varierede og passer fint overens med lærernes arbejdstid.
Skemaerne er hermed formelt godkendt.
Skemalægning for kommende skoleår foregår ultimo maj måned. Bestyrelsen drøfter
skemaerne i forbindelse hermed.
Princip for timefordeling kan evt. justeres og tilføjes enkelte punkter vedrørende
skemalægning/godkendelse af skemaer.
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Skolens Værdigrundlag Se bilag
Til beslutning
Værdigrundlaget er med få rettelser godkendt. Den endelige udgave udsendes til
bestyrelsen.
Det er på afdelingsledermøde besluttet, at de pædagogiske ledere skal arbejde med
det med personalerne på skolen.
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Revidering principper
- Information og kommunikation
Til drøftelse og beslutning
Bestyrelsen ønsker punktet udsat.
10 Eventuelt
Er de nye skolenavne endelige
De nye skolenavne er politisk besluttet. Skiltningen er endnu ikke på plads, men vi
forventer at en nedsat arbejdsgruppe snart har et udspil.
11 Næste møder
Evaluering tonede linjer
Trivselsmålinger, afdelingsledere deltager

