Skolebestyrelsesmøde den 22. marts 2018 på Vitaskolen Bohr
Mødetidspunkt: 18:30-21:00
Deltagere
Forældrerepræsentanter: Mark West, Kasper Just Bonde, Torben Elliot Meyer,
Allan Højholdt Villumsen.
Medarbejderrepræsentanter: Søren Tackmann, Christian Bagge.
Elevrepræsentanter: Maja Monrad
Ledelsesrepræsentanter: Morten Heide, Karen Gerling Hansen, Ole Lerke.
Fraværende: Dorte Nielsen, Lene Snitgaard Madsen, Vibeke Olsson, Jane Johansson, Pia Kaae Hansen, Kirsten-Marie Simonsen, Signe Ditlefsen, Anne Sofie Dal Eriksen, Nesline Faye Cadame, Erling Petersson.
Referent: Morten Heide
Dagsorden
Elevrådsrepræsentanterne skal deltage i behandlingen af punkterne 1-6, 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. 7-11.
1
18:30- Valg af ordstyrer, v/ Ole Lerke
18:35 Til beslutning
Kasper Just Bonde foreslås som ordstyrer.
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3

Kasper valgt
18:35- Godkendelse af dagsorden, v/ Kasper Just Bonde
18:40 Til beslutning
Dagsorden godkendt
18:40- Nytænkning af inklusionsindsatsen i Esbjerg Kommune, v/ Marie Cecilie Munch-Andersen og
19:40 Mette Kirsti Matthisson, konsulenter ved Esbjerg Kommune
Til drøftelse
Arbejdet med inklusion i skoler og fritidstilbud i Esbjerg Kommune skal have et ”servicetjek”
med henblik på at nå frem til et fælles mind-set og en Esbjerg-model for inklusionsindsatsen.
Som et led heri får alle skolebestyrelser mulighed for at komme med deres input til den fremtidige inklusionsindsats i kommunen.
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Inklusionsindsats i
Esbjerg Kommune.pdf

Marie Cecilie Munch-Andersen og Mette Kirsti Matthisson gav et oplæg om processen af det
igangværende servicetjek af inklusionsindsatsen i Esbjerg Kommune.
Arbejde med case i grupper som afsæt til efterfølgende drøftelse. Spændende drøftelse.
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19:40- Nyt fra elevrådet, v/ elevrådet
19:50 Til orientering
Der er ikke så meget nyt at melde fra afdelingerne.
Drøftelse om automaterne. Den er lukket ned på Ådal, men skal som minimum køre frem til
sommer på både Vita og Fourfeldt. Op mod sommerferien gøres status i forhold til økonomien
i at have automaterne. Positive meldinger fra eleverne om automaterne.
Elevrådet fra Vita og Fourfeldt ønsker mere kontakt med elevrådet fra Ådal. Dette er en indsats, der arbejdes på. Ole er på sagen. Det forventes, at vi for alvor har vores fælles Bohrelevråd oppe at køre fra det kommende skoleår.
Drøftelser om valg til elevrådet – udfordringer for bl.a. elever fra Ådal, hvis valg afholdes før
sommerferien. Ligeledes med de elever, der kommer udefra til fx Eliteidrætsklasserne og Da
Vinci Linjen. Ved et valg før sommerferien er elevrådet dog dannet allerede fra skoleårets
start.
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19:50- Høringssvar ”Tosprogede børn og unge – fælles indsats”, v/ Ole Lerke
20:05 Til beslutning
Børn & Familieudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget har besluttet at sende vedhæftede rapport om tosprogede børn og unge i høring i bl.a. skolebestyrelserne. De faldne bemærkninger
på skolebestyrelsesmødet vil danne udgangspunkt for høringssvaret.
Deadline for indsendelse af høringssvaret er d. 28. marts.

Høringsbrev vedr.
Udvalgsbeslutning
Udvalgsbeslutning Tosprogede børn og
Tosprogede børn og unge
fra Børn
- fælles
og Familieudvalget
indsats.pdffra Kultur
26. februar
og Fritidsudvalget
2018.pdf
unge -20.
fælles
februar
indsats
2018.pdf
- rapport version 2 - til høring.pdf

Ole orienterede om det nuværende kommunale tilbud til tosprogede børn, der ikke taler
dansk.
Det fremgår af fremsendte, at der ikke skal fortsætte med at være modtagelsesklasser på
Ådalskolen Bohr, men omvendt fremgår det ikke, at de eksisterende modtagelsesklasser skal
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udfases.
Bekymring for ressourcetildelingen til at varetage opgaven på de skoler, der ikke skal have
modtagelsesklasser. Har medarbejderne på de pågældende skoler kompetencerne – og hvordan sikrer vi kompetencerne.
Hvordan sikrer vi kontinuiteten i forhold et varierende elevtal – små hold/store hold. Hvis ressourcerne gives efter taxameterprincip kan det være vanskeligt at rekruttere de rigtige medarbejdere.
Det ønskes at Bohrskolen som distriktsskole har friheden til at oprette det tilbud, der skal til
for at løse opgaven – der skal ikke nødvendigvis oprettes permanente modtagelseshold på
alle afdelinger.
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Der udarbejdes på baggrund af de indkomne input et høringssvar fra bestyrelsen.
20:05- Linje S: Ansøgning om konvertering af UUV på 4.-9. klassetrin, v/ Ole Lerke
20:15 Til beslutning
Der er fra Linje S et ønske om at anmode kommunalbestyrelsen (= skolechefen) om en forlængelse af den eksisterende konvertering af UUV på 4.-9. klassetrin. Konverteringen betyder, at skoledagen for størsteparten af eleverne på Linje S slutter kl. 14.
Skolebestyrelsen bedes tage stilling til, om anmodningen skal fremsendes til kommunalbestyrelsen.

Ansøgning om
konvertering af understøttende undervisning - Linje S på Bohr 2018-19.pdf

Bestyrelsen besluttede at anmodningen fremsendes.
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20:15- DM i skoleudvikling, v/ Allan Højholdt Villumsen
20:25 Til drøftelse
Skole & Forældre afvikler hvert år ”DM i skoleudvikling”, hvor skoler, som på et eller flere
områder er gået nye veje i udviklingen af skolen, kan melde deres kandidatur. Skal Bohrskolen deltage i år? Og i givet fald med baggrund i hvilke(t) tiltag?
Repræsentanter fra skolebestyrelsen der deltog i Skole og Forældres landsmøde, oplevede
spændende input fra ”DM i skoleudvikling”. Drøftelse om Bohrskolens eventuelle deltagelse i
”DM i skoleudvikling”, der er en årlig tilbagevendende begivenhed.
Der er spændende perspektiver i deltagelse og der er kan være mange gode indslag fra Bohrskolen.
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Bestyrelsen ser gerne deltagelse og vil stærk anbefale at vi deltager. Opfordring til at skolens
personale og elever går aktivt ind i det.
Bestyrelsen sender en hilsen ud til personale, elever, forældre mv. med en opfordring til henvendelse om deltagelse. Skolebestyrelsen indstiller meget gerne gode kandidaturer.
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20:25- Tidlig opsporing, v/ Kasper Just Bonde
20:35 Til orientering
Esbjerg Kommune er blevet kritiseret for at anvende data indhentet i forbindelse med skolernes trivselsmålinger på individniveau. Kommunen har taget kritikken til sig og undlader fremadrettet at bruge data fra den obligatoriske trivselsmåling på individniveau. I stedet er det
tanken, at skolerne ligesom daginstitutionerne skal anvende Tidlig Opsporing, TOPI, i arbejdet
med elevernes trivsel.
Kasper har været til møde med skolebestyrelsesformænd og skoleledere og fået en introduktion til Tidlig Opsporing, som han vil orientere bestyrelsen om.
Ole indledte med en kort orientering om baggrunden.
Kasper orienterede om introduktionen til Tidlig Opsporing og om drøftelser fra mødet.
TOPI anvendes i dag på daginstitutionsområdet og skal således føres videre op i skoleregi.
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20:35- Reklame på Intra, v/ Mark West
20:45 Til drøftelse
Skolebestyrelsen ønsker ingen reklamer på Intra, men det sker med mellemrum, at skoleadministrationen giver skolerne besked på at reklamere for bl.a. kommunale events på Intra.
Hvad kan skolebestyrelsen gøre i disse tilfælde?
Det er blevet for nemt at sende alt muligt ud, som reelt ikke vedrører børnenes og forældrenes
hverdag på skolen.
Der er frustrationer over indslag fra SEPE, aflastningstjenesten mv. - men også fra vores egne
klubber og SFO’er, der sender bredt ud til alle, også dem der ikke er medlem.
Som udgangspunkt bør intra ikke være et reklame-organ. Ledelsen arbejder videre med retningslinjer for, hvad der lægges på intra.

10

20:45- Meddelelser, v/ alle
20:55
Ole Lerke:
Status på tilmeldingerne til toningerne.
Vi er ved at få tallene ind. Fordelingen er ikke opgjort endeligt. Der er mange interne, der ansøger Eliteidrætsklasserne og Da Vinci Linjen. Det er formentlig ikke alle, der kommer ind i de
pågældende tilbud, som de søger.
Også god søgning på International linje, men ikke helt så mange pt på Science-linjen. Der
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kommer formentlig flere afhængig af, hvor mange der får tilsagn/afslag på Da Vinci Linjen og
Eliteidrætsklasserne.
HandsOn er der desværre ikke så stor søgning til. Pt har kun 8 ansøgt.
Der er også på den almene linje, Multi-flex, tilbud som er meget efterspurgte, og andre som
der ikke er den store søgning til. Med de ønsker, der er afgivet, kan det ikke være alle som får
1. prioritet opfyldt, så der må skeles til 2. prioritet.
Der er stor søgning til tilbud på andre afdelinger i forhold til Multi-flex – godt 20 fra Fourfeldt
har søgt toning på Vita som førsteprioritet og godt 40 fra Vita har søgt på Fourfeldt.
En klasse fra Fourfeldt, har skrevet til ledelsen med ønske om at få lov til at slippe for et ”fleksvalg” og bare have en almindelig skoledag.
Det oplyses fra bestyrelsen, at der desværre er forældre, der kan berette at deres børn er blevet oplyst af deres lærere på skolen, at lærerne synes, at ”multi-flex”er blevet hastet igennem.
Mark West:
Lokalafdeling af Skole & Forældre.
Der blev orienteret om der nok bliver oprettet en lokalafdeling af Skole & Forældre.
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20:55- Eventuelt, v/ alle
21:00
Mark blev kontaktet af JV i sidste uge og blev konfronteret med, hvordan han havde det med,
at skolen kom ud af regnskabsåret 2017 med et underskud. Mark forklarede lidt om de investeringer der var foretaget i it-udstyr. Det blev til en artikel i JV i mandags.
Elevrådet efterspørger at de pædagogiske ledere kommer ud og hilser på i klasserne. Mange
elever ved ikke, hvem der er ledere på afdelingerne.
Forslag om, at linje-valg foretages digitalt fremover.
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