Skolebestyrelsesmøde den 30. januar 2018 på Fourfeldtskolen Bohr
Mødetidspunkt: 18:30-21:30
Deltagere
Forældrerepræsentanter: Mark West, Kasper Just Bonde, Torben Elliot Meyer,
Allan Højholdt Villumsen, Dorte Nielsen, Kirsten-Marie Simonsen.
Medarbejderrepræsentanter: Søren Tackmann, Lene Snitgaard Madsen, Christian Bagge.
Elevrepræsentanter: Anne Sofie Dal Eriksen
Ekstern repræsentant: Erling Petersson.
Ledelsesrepræsentanter: Morten Heide, Karen Gerling Hansen, Ole Lerke.
Fraværende: Pia Kaae Hansen, Vibeke Olsson, Jane Johansson, Signe Ditlefsen, Maja Monrad, Nesline Faye
Cadame.
Dagsorden
Elevrådsrepræsentanterne skal deltage i behandlingen af punkterne 2-8, da disse er punkter til vedtagelse.
Herefter må eleverne forlade mødet, men har mulighed for i forbindelse med pkt. 4 at afgive deres bemærkninger til pkt. 9-11.
1
18:30- Dialogmøde med skolechef Bo Meldgaard
19:30 Til drøftelse
Skolechef Bo Meldgaard mødes med alle skolebestyrelser i kommunen, for at styrke dialogen
mellem bestyrelserne og administrationen og bl.a. evaluere den sammensætning, som bestyrelserne har haft siden ændringerne i skolestrukturen i 2015.
Udfyldt spørgeguide til mødet med Bo fremsendes separat til bestyrelsen.
Drøftelse med afsæt i udsendte spørgeguide mellem Bo Meldgaard og skolebestyrelsen.
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19:30- Valg af ordstyrer, v/ Ole Lerke
19:35 Til beslutning
Dorte Nielsen foreslås som ordstyrer.
Dorthe blev valgt
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19:35- Godkendelse af dagsorden, v/ Ole Lerke
19:40 Til beslutning
Dagsorden godkendt
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19:40- Nyt fra elevrådet, v/ elevrådet
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19:45

Til orientering
Ikke noget nyt fra afdelingerne siden sidst.
Der spørges til omfanget af seksualundervisningen på de forskellige afdelinger. Ole følger op.

5

19:45- Præsentation af Ole Lerke, v/ Ole Lerke
19:50 Til orientering
Ole Lerke præsenterede sig selv.
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19:50- Revidering af princip for timefordeling, v/ Ole Lerke
20:05 Til vedtagelse
Ifølge skolebestyrelsens årshjul for revidering af principper skal ”Princip for timefordeling”
revideres på mødet i januar. Ledelsens foreslåede ændringer er indskrevet i princippet med
rødt.
Princip for
timefordeling.pdf

Princip for timefordeling drøftet.
Der peges på en række få sproglige justeringer. Herudover:
Under punktet udførelse foreslås det, at ordet ”sikres” udskiftes med ”tilstræbes”, da det i
praksis kan være umuligt at sikre en faglig dækning i alle fag. Det er fortsat ambitionen –
også i henhold til regeringens 2020 målsætning. Godkendt.
Ligeledes ønskes, at det også tilføjes, at der er så få lærere som muligt i klasserne på linje S
(de specialpædagogiske grupper). Godkendt.
Forslag om at fjerne punktet, der vedrører at der i skemalægningen parallellægges et antal
ugentlige lektioner. Punktet består, men formuleringen ”minimum 6 ugentlige lektioner” ændres til ”tilstræbes parallellægning af ca. 6 ugentlige lektioner”.
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20:05- Timefordelingsplan 2018-19, v/ Morten Heide
20:25 Til vedtagelse
Vedhæftede timefordelingsplan 2018-19 følger det vejledende timetal og lever dermed op til
de krav, som er gældende i Esbjerg Kommune.
Timefordelingsplan
2018-19.pdf
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Timefordelingsplanen godkendt.
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20:25- Budget 2018, v/ Morten Heide
20:45 Til vedtagelse
Vedhæftede Budget 2018 er udarbejdet på baggrund af skoleadministrationens budgettildeling til de enkelte skoler.
Overblik_drft_
skole.pdf

Sammendrag
Overblik_drift_fritid.p
rammebudget 2018 Bohrskolen df
pr. 1.12.2017._CaseNo17-28694_2830476_v1(1).pdf

Budget gennemgået og efterfølgende godkendt af skolebestyrelsen.
Morten orienterede om at Bohrskolen forventes at gå ud af regnskabsåret 2017 med et underskud på 2.000.000 kr. som primært skyldes massive investeringer i it, som der ikke var
budgetlagt med fra årets start. Dette underskud skal hentes igen og tænkes ind i det samlede
budget for 2018.
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20:45- Tonede linjer på Bohrskolen 2018-19, v/ Ole Lerke
21:00 Til vedtagelse
Der ændres ikke i udbuddet af tonede linjer i kommende skoleår, men de almene linjer på
Fourfeldt og Vita organiseres med en ugentlig toningsdag, for at løfte indholdsdelen på linjerne. Ændringen på de almene linjer er kort beskrevet i vedhæftede bilag.
Indholdet på Science-linjen samt den Internationale Linje på Fourfeldt justeres en anelse med
udgangspunkt i de indhøstede erfaringer i indeværende skoleår. På den Internationale Linje
drejes fokus i retning af et globalt udsyn.
Multi-flex Linjen
2018-19.pdf

Udgangspunktet er, at de enkelte linjer bibeholdes med enkelte få justeringer på Science- og
den internationale linje – baseret på de erfaringer, der er draget over en årrække. Det er vurderet fra ledelse og medarbejdernes side, at der skal gøres noget for at højne kvaliteten af
den almene linje. Et tiltag, der foreslås på den almene linje er at lave en toningsdag, hvor
eleverne skal vælge sig ind på en toning med et indhold, man som elev interesserer sig for og
ønsker at fordybe sig i. Timerne til denne toningsdag udgøres af de timer, der ligger i den understøttende undervisning og valgfagene - det kan på en måde ses som en udvidelse af valgfagene.
Der er blev drøftet en række bekymringer rejs af forældrerepræsentanter samt i MEDudvalget. Der skal naturligvis være fokus på evt. problematikker i det fortsatte arbejde med
udviklingen af toningsdagene.
Efter afstemning 5-1 blev det af bestyrelsen vedtaget, at der arbejdes videre med de nye tiltag
med henblik på opstart i skoleåret 2018/19. 2 medlemmer undlod at stemme.
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21:00- Høring Kvalitetsrapport 2016-17, v/ Ole Lerke
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21:20

Til drøftelse
Vedhæftede Kvalitetsrapport 2016-17 er sendt i høring i skolebestyrelserne med deadline for
tilbagemelding til skoleadministrationen d. 7. februar. De faldne bemærkninger på skolebestyrelsesmødet vil danne udgangspunkt for høringssvaret.
Da kvalitetsrapporten primært er holdt i generelle vendinger, er det ledelsens anbefaling, at
bestyrelsen på det foreliggende grundlag tager rapporten til efterretning. Efterfølgende vil
bestyrelsen med udgangspunkt i de data, der findes på siderne 8, 15, 24 og 25, kunne drøfte
de lokale indsatser på Bohrskolen, som fremadrettet skal indgå som læringsaftaler i kvalitetsrapporten.
Kvalitetsrapport
2016-17.pdf

Kvalitetsrapporten taget til efterretning. Det er et godt værktøj og er blevet mere overskueligt
end tidligere.
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21:20- Meddelelser, v/ alle
21:25
OL:
Tidsplan for det kommende skolebestyrelsesvalg.
Obs på den 4. april kl. 19.00 – 21.30. Der afholdes valgmøde, hvor der er oplæg ved Sofie
Münster og Mette Witt Hagensen.
Mandag den 5. februar får Vitaskolen besøg af undervisningsminister Merete Riisager og MF
Anni Mathiesen fra Venstre, der ønsker at høre mere om Hands On.
Bohrskolen er mulig deltager i to Erasmus+ projekter. Projekterne er endnu ikke bevilget i EUregi, men ansøgningerne er på vej.
Mark:
Meget positive ansættelsessamtaler på Ådal til specialgrupperne, hvor der i indeværende uge
blev ansat to nye ansigter.
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21:25- Eventuelt, v/ alle
21:30
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