Skolebestyrelsesmøde den 28. februar 2018 på Ådalskolen Bohr
Mødetidspunkt: 18:30-20:30
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Mark West, Kasper Just Bonde, Vibeke Olsson, Torben Elliot Meyer,
Allan Højholdt Villumsen, Jane Johansson, Pia Kaae Hansen, Kirsten-Marie Simonsen.
Medarbejderrepræsentanter: Søren Tackmann, Lene Snitgaard Madsen, Christian Bagge.
Elevrepræsentanter: Signe Ditlefsen, Maja Monrad, Anne Sofie Dal Eriksen, Nesline Faye Cadame.
Ekstern repræsentant:
Ledelsesrepræsentanter: Morten Heide, Karen Gerling Hansen, Ole Lerke.
Fraværende: Erling Petterson, Dorte Nielsen, Vibeke Olsson, Signe Ditlefsen, Nesline Faye Cadame,
Referent: Morten Heide
Dagsorden
Elevrådsrepræsentanterne skal deltage i behandlingen af punkterne 1-5, da disse er punkter til vedtagelse.
Herefter må eleverne forlade mødet, men har mulighed for i forbindelse med pkt. 3 at afgive deres
bemærkninger til pkt. 6-10.
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18:30- Valg af ordstyrer, v/ Ole Lerke
18:35 Til beslutning
Allan Højholdt Villumsen foreslås som ordstyrer.
Allan blev valgt
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18:35- Godkendelse af dagsorden, v/ Allan Højholdt Villumsen
18:40 Til beslutning
Dagsorden godkendt
18:40- Nyt fra elevrådet, v/ elevrådet
18:45 Til orientering
Elevrådsformændene i Esbjerg kommune skal til Bruxelles til april på en fælles tur.
Elevrådet Vitaskolen:
Ønske om kakao og kaffeautomat
Ønske om flere stikkontakter på skolen
Vandautomaten ved de små fungerer ikke og ønskes repareret
Forslag om at 8. klasserne får fri efter terminsprøver.
Forslag om at eleverne på de forskellige linjer i overbygningen laver flere fælles aktiviteter
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Gardintjek i klasserne. En del klasser har ikke, andre virker ikke.
Frustration over at der ofte mangler HDMI-kabler i klasserne. Lærerne står ofte uden kabler
og der går undervisningstid med at lede efter kabler.
Ønske om cykelstativer ved svømmehallen.
Elevrådet har investeret i to cykler, som kan lånes ud, når eleverne skal på tur.
Bestyrelsen efterlyser informationer fra Ådalskolen. Ole gav udtryk for at han ønsker at der
arbejdes på et fælles elevråd for hele Bohrskolen fra kommende skoleår.
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18:45- Revidering af Princip for klassedannelse og Princip for lejrskoler, skolerejser og
19:05 ekskursioner, v/ Ole Lerke
Til vedtagelse
Skolebestyrelsen skal ifølge sit årshjul revidere principperne for Klassedannelse og Lejrskoler i
januar/februar. Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at der ikke ændres i de gældende
principper, dog undtaget princippet for Lejrskoler, hvor det er ledelsens ønske, at der på 7.
årgang indskrives en lejrskole med en overnatning i august, en ”ryste-sammen tur”, for at
styrke fællesskabet på årgangen og i de nydannede klasser. Udvidelsen er indskrevet med
rødt i udkastet til Princip for lejrskoler.
Princip for
Princip for lejrskoler,
klassedannelse.pdf skolerejser og ekskursioner.pdf

Principperne blev drøftet.
Det blev besluttet, at der indføres en ”ryste-sammen tur” på 7. årgang.
Principperne blev godkendt.
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19:05- Revideret timefordelingsplan for 7. årgang, v/ Morten Heide
19:20 Til vedtagelse
Toningsdagen på Multi-Flex Linjen (Almen Linje) planlægges i kommende skoleår til at
omfatte fem lektioner, fra kl. 10:15-15:00. På 7. årgang giver det en udfordring, da eleverne
her i ca. halvdelen af skoleåret går til præst og derfor i denne periode kun har tre lektioner til
rådighed på toningsdagen. For at ”hente” de manglende to lektioner på 7. årgang ønsker
ledelsen at knytte tre læsebånd af 15 minutters varighed og tre bevægelsesbånd af 15
minutters varighed sammen med henholdsvis tilstødende dansk- og matematiklektioner for
på den måde at kunne ”frigøre” de nødvendige to lektioner. Dette betyder, at de pågældende
dansk- og matematiklektioner vil være af 60 minutters varighed. Der planlægges endvidere
med, at de to UUV-lektioner, som eleverne skal have, når de ikke er til præst, tillægges dansk
og matematik. Dette betyder samlet set, at dansk og matematik på 7. årgang opnormeres i
forhold til den gældende timefordelingsplan, som blev vedtaget på skolebestyrelsesmødet d.
30. januar.
Ledelsen indstiller vedhæftede, lettere reviderede timefordelingsplan til vedtagelse i
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bestyrelsen.
Revideret
timefordelingsplan.pdf

Morten gjorde rede for de forslåede ændringer og forskellige forhold blev drøftet.
Opmærksomhed på, at det ikke for betydning for 7. klasseelevernes
konfirmationsforberedelse og konfirmation.
Forslaget godkendt.
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19:20- Regnskab 2017, v/ Morten Heide
19:30 Til orientering
Regningerne for 2017 er ved at være betalt, og vi kender så nogenlunde resultatet for 2017.
Det tegner til et underskud på ca. 2 millioner kroner.
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Morten fremlagde regnskabet. Forskellige forhold blev drøftet – herunder serviceniveauet på
de enkelte afdelinger. Som udgangspunkt er det det samme serviceniveau på alle afdelinger,
men der kan prioriteres forskelligt lokalt fra afdeling til afdeling.
Bestyrelsen peger på, at det er vigtigt at kommunikere ud, hvis fx traditioner afskaffes.
19:30- Det kommende skolebestyrelsesvalg, v/ Mark West
20:00 Til drøftelse
Distriktsledelsen sørger for alt praktisk i forbindelse med afviklingen af det kommende
skolebestyrelsesvalg, men vi drøfter valget med hinanden i bestyrelsen, for at alle er
orienteret om proces og milepæle, ligesom vi har brug for at drøfte, hvem der overvejer at
genopstille, og hvorledes vi hver især kan gøre ”reklame” for valget og dermed sikre den
nødvendige hvervning af interesserede kandidater.
En vigtig dato til kalenderen: Valgmøde d. 4. april kl. 19:00-21:30 på Vita.
Program for aftenen:
 Foredrag om forældrerollen v/ Sofie Münster, forfatter, foredragsholder og nyudnævnt
formand for Børne- og Socialministeriets Opdragelsesudvalg.
 Oplæg om skolebestyrelsesarbejdet v/ Mette With Hagensen, formand for Skole &
Forældre.
 Oplæg om skolebestyrelsesarbejdet på Vita v/ Mark.
 Mulighed for at lade sig opstille til valget.
Bilag: Tidsplan m.m. for afvikling af skolebestyrelsesvalget.
Tidsplan for SB-valg Tidsplan for SB-valg
Vigtig info om
2018.pdf
2018 - kommenteret.pdf
skolebestyrelsesvalget 2018.pdf
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Der skal findes nye medlemmer til bestyrelsen, da det ikke er alle de nuværende
forældrevalgte, der stiller op til valg ved det kommende bestyrelsesvalg. Det opfordres til at
nuværende forældrevalgte spreder budskabet om, at der er brug for nye kandidater.
Der nedsættes en valgbestyrelse:
Ole og Mark blev udpeget.
Det opfordres til at den afgående bestyrelse møder talstærkt op til valgmødet den 4. april.
Der udsendes generel information om skolebestyrelsesvalget fra skoleadministrationen i
nærmeste fremtid.
Der afholdes opstillingsmøde den 23/4 med henblik på at afgøre om der skal være fredsvalg.
Hvis ikke kører valg efter udsendte kalender.
Der indkaldes til konstituerende møde for den nye bestyrelse 12. juni 2018. Indkaldelse
udsendes 22. maj 2018.
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20:00- Status på
20:15
a) igangværende og kommende Erasmus-projekter, v/ Morten Heide
b) universitetsskoleprojektet, v/ Ole Lerke
Til orientering
Morten orienterede om Erasmus-projekter:
Robo21C – brug af robotteknologi i undervisningen. Projektet afsluttes sommeren 2018 og må
betragtes som værende en stor succes. Det har bl.a. været affødt etableringen af vores
robolab, som er finansieret dels gennem projektet og dels via midler fra Novo Nordisk fonden.
Risk taking in the classroom – projektet afsluttes også sommeren 2018. Erfaringerne har
været lidt blandet, men dog med gode input. Vi er blevet bekræftet i, at meget af det arbejde
vi gør på skolen er rigtigt godt.
Sports-projekt – nyt projekt, der er i støbeskeen. Vi er ansøgere. Projektet er et niche-projekt,
som omhandler vores idrætsklasseelever på Vita og formået er at understøtte elevernes
dobbelte karriere (dual career) – problematikken omkring det at skulle præstere på topplan
sportsligt samtidig med at skulle passe sin skolegang. Vi får besked om projektet godkendes
omkring sommerferien.
PLM-projekt – også et nyt projekt i støbeskeen. Det er et projekt, der har fokus på at udvikle
praksisbaseret læring med fokus på PLM. Projektet skal udbredes som et Bohr-projekt. Vi får
besked om projektet godkendes omkring sommerferien.
Universitetsskoleprojekt:
Projektet kører i samarbejde med UC Syd, hvor lærerstuderende i samarbejde med
underviserne på læreruddannelsen og skolen finder områder der skal forskes i på skolen. Det
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er dygtige lærerstuderende som kan bringe en masse nyt ind. Der arbejdes i fagene dansk,
matematik, idræt og naturfag. De studerende kan indhente empiri på en række områder, som
vi gerne vil have undersøgt – samtidig kan de lærerstuderende bruge empirien i deres
bachelorprojekter.
Projektet har kørt på Vita indtil nu, men det er ikke forankret ordentligt på skolen som helhed.
Tanken er, at projektet skal udbredes på hele Bohrskolen.
20:15- Meddelelser, v/ alle
20:25
Der er etableret et skærmet fritidstilbud for vores elever fra de specialpædagogiske grupper.
Der er etableret et ungdomsskoletilbud i klub Grønlandsparken for dem i grupperne, der har
alderen til dette. Der er endvidere oprettet et klubtilbud på Ådal. Ligeledes et SFO-tilbud på
Ådal. De skærmede tilbud er oprettet på baggrund af en politisk beslutning og finansieres via
midler, der er bevilget til 2018. Det er tidsbegrænset tilbud, som kun er bevilget i 2018.
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20:25- Eventuelt, v/ alle
20:30
Der har været henvendelser fra forældre vedrørende udvælgelsen af de spillere der udvælges
til Ekstra bladets skolefodboldturnering. I år har holdet primært bestået af eliteidrætselever
på Vita. Der har været udvælgelse, som der plejer, men i år har det for første gang været
åbnet for, at eliteidrætselever deltage. Konkurrencen for at blive udtaget her derfor været
meget hård i forhold til tidligere.
Ønske om at vi senere drøfter, hvad vi lægger på intra – herunder fra foreninger mv.
Der har været afholdt informationsmøde om toninger.
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