Skolebestyrelsesmøde den 13. december på Vitaskolen Bohr
Mødet er fra kl. 18.00 – 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 og Jan Lagoni.

Fraværende: Karen Gerling Hansen
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Til beslutning
Mark blev valgt
2 Godkendelse af dagsorden
Til beslutning
Godkendt
3 Møder med Bo Meldgaard
- Besøg af skolechefen på næste bestyrelsesmøde i januar. Hvad ønsker
vi på dagsordenen.
- Skolebestyrelsesformand, ny skoleleder og Bo, dagsorden se bilag.
Til drøftelse og beslutning
Skema til skolebestyrelsens sammensætning indsendes til Bo.
De spørgsmål bestyrelsen har stillet og sendt til formanden, fremsendes også til Bo
så han har mulighed for at forberede sig.
Mark og Kasper sammenskriver inden fremsendelse.
Mark og Ole er inviteret til møde med Bo i kommende uge. Forskellige forhold blev
drøftet. Bestyrelsen er yderst interesseret i en afklaring i forhold til hvilke
kompetencer der skal bringes i spil på Bohrskolen. Hvad er det skolens bestyrelse
har overset?
4

Svar fra Bo Meldgaard på bestyrelsens bekymringsbrev.
- Hvad nu?
Til drøftelse og beslutning
Skolechefens svar er taget til efterretning.

Bestyrelsen undrer sig over skolechefens henvisningen til den ledelsesevaluering der
er foretaget, da der ikke er foretaget en ledelsesevaluering, men en evaluering af
skolernes ledelsesstruktur.
Bestyrelsen ønsker et fremadrettet fokus på, hvordan tilliden mellem bestyrelserne
og forvaltning såvel som politisk niveau kan genetableres.
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Resultater af trivselsmålingerne, afdelingsledere deltager
Til orientering
Jan orienterede om trivselsmålingerne generelt. På det individuelle niveau arbejdes
der med handleplaner for de elever, hvor det er påkrævet – pt er 60% udarbejdet.
Jan gjorde opmærksom på, at de 5%, der scorer lavest pr automatik bliver røde og 515% pr automatik bliver gule – holdt på mod gennemsnitsbesvarelser. Der vil således
altid være nogle, der ligger med henholdsvis røde og gule markeringer.
Generelt rigtigt positive svar i forhold til et overordnet fokus: at eleverne ikke keder
sig i timerne; at de får den hjælp de har brug for; at lærerne hjælper eleverne på
måder, som virker godt.
Der er ikke arbejdet målrettet med indsatser på skole- og afdelingsniveau. Der er
fokus på og arbejdes benhårdt med data på elev- og klasseniveau.
Ådalskolen Bohr v. Mette og Lisbeth: Fokus på:
”Bliver forstyrret af larm i timerne”. Lærerne og pædagogerne har en opklarende
opgave i at finde ud af, hvad der ligger i ”larm” – er der reelt noget om
problematikken.
Den velkendte toiletproblematik fremtræder også. Trods 3 daglige rengøringer er der
store problematikker med urin og afføring ved siden af kummen ved 0. – 3. klasse.
Der er allerede stort ledelsesmæssigt fokus og flere tiltag er afprøvet.
Fourfeldtskolen Bohr v. Georg og Per: Fokus på:
I 0. – 3. klasse er der ingen problematikker i forhold toiletterne. Der er en god
oplevelse af ro og orden, men der er en forholdsvis højs score i forhold til, at der er
mange elever, der oplever larm i timerne. Langt, langt størstedelen giver udtryk for at
de er glade for deres skole.
I 4. – 9. klasse umiddelbart højere score ved drengene end pigerne. Eleverne synes
godt om undervisningsmiljøet og stor tilfredshed med skolens udseende. Scoren i
forhold til larm i timerne ligger på gennemsnittet. Ingen oplevelse af mobning.
Indsats i forhold til elevinddragelse – hvad ligger der bag, at eleverne ikke oplever, at
de bliver inddraget.
Vitaskolen Bohr v. Ditte og John: Fokus på:
Scorer højt på social trivsel. Der skal arbejdet med ”ro og orden” – der kører allerede

flere indsatser særligt i de små klasser 0. – 3. klasse. Fokus i PLM på
klasserumsledelse ved de yngste klasser.
Renholdelse af toiletter er også en problematik blandt eleverne i 0. – 3. klasse. Efter
renovering i B-fløjen giver de yngste udtryk for, at de er tilfredse med belysningen.
I 4. – 9. klasse er der stor trivsel og stor oplevelse af læring, en større oplevelse af, at
der er ro og orden. Også toiletproblematikker hos de større elever – det sviner lidt
også ved de største elever.
Mark bemærkede, at generelt scorer kommunen – og Bohrskolen lavt i forhold til
kreativitet. Det er trods alt noget vi skal leve af i fremtiden. Måske et fokuspunkt
fremadrettet.
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Antimobbestrategi (se bilag)
Til drøftelse og beslutning
Antimobbestrategien har været sendt rundt til høring i personalegrupperne. Få
kommentarer indkommet fra afdelingerne.
I teksten justeres ”Regler” til ”aftaler”.
Strategien blev vedtaget.
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Sommerferiepasning, hvilken matrikel i ugerne 28,29 og 30.
Til drøftelse og beslutning
Ønske om afholdelse af sommerferiepasningen skal afholdes på Ådal. Godkendt.
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Tonede linjer kommende skoleår, status.
- Vi har anmodet om udsættelse i forhold til politisk godkendelse.
Til drøftelse og beslutning
Anmodning om udsættelse på baggrund af skolelederrokade så de nye skoleledere
kan få lov at arbejde med det. Forslag om, at vi kører videre som nu efter
sommerferien. Hvis der ikke er elever nok til at oprette en klasse, må den ”lægges
ned”.
Behandles på januar-mødet, hvor Ole er med og kan give sit besyv med.
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Eventuelt
Cirkulære om god ro og orden i folkeskolen anvendes i forbindelse med voldssager
på skolen. Politiet og SSP inddrages afhængig af sagen.
Fourfeldtskolen er en del af 19 trafiksaneringsprojekter der skal fremme
trafiksikkerheden ved skolerne. Der er allerede afholdt første møde med Vej & Park
om mulige tiltag. Vej & Park vender tilbage i det nye år.
Også udfordringer på Vitaskolen, Morten skal til møde herom.
Spisning med bestyrelsen og ledelsen den 10. januar fra kl. 17.00. Arrangementet

finder sted på Vitaskolen Bohr i madkundskab. Lokalet er reserveret.
10 Spisning kl. 19:30.
11 Næste møder

