Skolebestyrelsesmøde den 28. maj 2018 på Fourfeldtskolen Bohr
Mødetidspunkt: 18:30-20:30
Deltagere
Forældrerepræsentanter: Mark West, Allan Højholdt Villumsen, Jane Johansson.
Medarbejderrepræsentanter: Søren Tackmann, Lene Snitgaard Madsen, Christian Bagge.
Elevrepræsentanter: Signe Ditlefsen, Maja Monrad, Anne Sofie Dal Eriksen, Nesline Faye Cadame.
Ekstern repræsentant: Erling Petersson.
Ledelsesrepræsentanter: Morten Heide, Karen Gerling Hansen, Ole Lerke.
Fraværende: Torben Elliot Meyer, Kasper Just Bonde, Vibeke Olsson, Dorthe Nielsen, Pia Kaae Hansen,
Kirsten-Marie Simonsen, Signe Ditlefsen, Anne Sofie Dal Eriksen, 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. 6-7.
1
18:30- Valg af ordstyrer, v/ Ole Lerke
18:35 Til beslutning
Søren Tackmann foreslås som ordstyrer.
Søren blev valgt
2

3

18:35- Godkendelse af dagsorden, v/ ordstyreren
18:40 Til beslutning
Godkendt
18:40- Nyt fra elevrådet, v/ elevrådet
18:50 Til orientering
Vitaskolen:
Orientering om elevfester. Festerne forløb rigtigt godt og der forventes et fint overskud.
På seneste elevrådsmøde blev forskellige forhold drøftet vedrørende aftaler og regler for
sidste skoledag.
Næste år er der fortsat 2 næstformænd for at sikre en god overgang, når formanden træder
fra i slutningen af året.
Fourfeldt:
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Der har her i slutningen af året været fokus på at øge deltagelsen og fremmøde ved møderne.
4

18:50- Høringssvar ferieplaner, v/ Ole Lerke
19:05 Til beslutning
Skolebestyrelserne er blevet bedt om at gennemse og eventuelt kommentere ferieplanerne
for skoleårene 2019-20, 2020-21 og 2021-22.
Deadline for høringssvaret er d. 31. maj.
Principper for
feriekalender.pdf

5

feriekalender
2019-20.pdf

Feriekalender
2020-21.pdf

Feriekalender
2021-22.pdf

Forskellige input til høringssvar blev indgivet. Bestyrelsen finder det pinligt, at materialet
udsendt til høring er så markant fejlbehæftet.
Høringssvar udfærdiges.
19:05- Høringsspørgsmål, v/ Ole Lerke
19:50 Til beslutning
Som opfølgning på indførelsen af tonede linjer på skolerne i Esbjerg Kommune gennemføres i
øjeblikket en evaluering af disse. Skolebestyrelserne er i den forbindelse blevet bedt om at
besvare vedhæftede spørgsmål.
Deadline for tilbagemelding på høringsspørgsmålene er d. 28. maj, men vi har på Bohrskolen
fået udsat denne deadline til d. 29. maj, for at kunne nå at behandle spørgsmålene på
skolebestyrelsesmødet d. 28. maj.
Høringsspørgsmål
Tonede linjer.pdf

Forskellige input til høringssvar blev indgivet.
Høringssvar udfærdiges.
6

19:50- Meddelelser, v/ alle
20:20
Ole Lerke:
 Status på elevernes fordeling på toningerne i kommende 7. kl. Der kommer yderligere på
mødet i juni.
 Afslag på sød skolemælk fra Arla.
 Cambridge English på den Internationale Linje på Fourfeldtskolen Bohr.
 Stifinder-uddannelse til hele ledelsesteamet på Bohrskolen.
Karen Gerling Hansen:
 Status på den åbne skole.
Orientering fra Kasper Just Bonde om ”etableringen af lokalafdelingen af Skole & Forældre”
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og ”Bastian Overgaard, strategisk og kollektiv stilhed” udsættes til næste møde.
7

20:20- Eventuelt, v/ alle
20:30
EG’s naturvidenskabsfestival har jubilæum og det skal fejres. Der afvikles forskellige
aktiviteter bl.a. helikopterflyvning mv. Invitationer udsendes til skolelederne i kommunen i
indeværende uge. Onsdag den 26. september 2018 (uge 39).
Forslag om at hjælpe elever i forbindelse med at arrangere private studieture. Der kan evt.
etableres et samarbejde med EG. Erling er gerne behjælpelig med at undersøge
mulighederne. Opmærksomhed på fravær i forbindelse hermed. Eleverne kan også inddrages i
forbindelse overlevering til nye elever.
Der bliver pt indhentet tilbud på opgradering af skolegården på Ådal. Der er tale om 1. etape.
Der er stort fokus på renholdelse af toiletterne på Ådal efter mange års problemer. Det har
været en lang og sej kamp, men det ser ud til at være lykkedes.
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