Skolebestyrelsesmøde den 15. november 2018 i Klubben, Ådal
Mødetidspunkt: 18:30-21:00
Deltagere
Forældrerepræsentanter: Mark West, Kasper Just Bonde, Jannie Britt Vognsen, Dorte Nielsen, Christel
Breum Lau, Helle Hestbech Kronborg.
Medarbejderrepræsentanter: Søren Tackmann, Christian Bagge.
Elevrepræsentanter: Maja Monrad, Marcus Hee Borg
Ekstern repræsentant: Erling Petersson.
Ledelsesrepræsentanter: Morten Heide, Karen Gerling Hansen, Ole Lerke.
Fraværende: Allan Højholdt Villumsen, Tine Hedegaard Bruun
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. 4 at afgive deres
bemærkninger til pkt. 7-10.
1
18:30- Valg af ordstyrer, v/ Ole Lerke
18:35 Til beslutning
Dorte Nielsen foreslås som ordstyrer.

2

18:35- Godkendelse af dagsorden, v/ ordstyreren
18:40 Til beslutning

3

18:40- Dialog med afdelingsledelsen på Ådalskolen Bohr, v/ alle
19:10 Til drøftelse
Den nyvalgte bestyrelse har besluttet at bruge de første møder til at besøge afdelingerne og
tale med de lokale afdelingsledelser om, hvad der rører sig lokalt. Afdelingsledelsen vurderer
selv, hvilke emner den ønsker at præsentere for bestyrelsen, ligesom bestyrelsen kan have
specifikke emner, den ønsker at høre mere om på de enkelte afdeling.
På Ådalskolen vil bestyrelsen gerne orienteres om:
 Hvordan samarbejdet mellem Linje S og almendelen fungerer?
 Hvordan det går med at ”holde dampen oppe” på Robolab?
 Hvordan det er lykkedes at få toiletkulturen vendt?
 Gode ideer til, hvordan vi kan kommunikere noget positivt om afdelingen lokalt?
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19:10- Nyt fra elevrådet, v/ elevrådet
19:20 Til orientering

5

19:20- Budget 2019, v/ Morten Heide
19:50 Til beslutning
Skolerne har i forbindelse med Budget 2019 fået til opgave at effektivisere for 1%. For
Bohrskolens vedkommende drejer det sig om et samlet beløb på ca. 1,5 millioner kr. Ledelsen
forelægger skolebestyrelsen sit forslag til udmøntning af effektiviseringen med henblik på
endelig vedtagelse.

6

19:50- Princip for optag på eliteidræt og Da Vinci, v/ Ole Lerke
20:05 Til beslutning
Procedurerne for optag på de kommunale linjer, Eliteidræt og Da Vinci, har kun delvist været
beskrevet. Med dette princip sikres det, at procedurerne ved både sommeroptag samt
løbende optag er beskrevet. Dermed sikres der gennemskuelighed i sagsbehandlingen.

Princip for optag på
eliteidræt og Da Vinci.pdf

7

20:05- De fysiske rammer på afdelingerne, v/ Christel Breum Lau
20:25 Til drøftelse
Hvilke ønsker har bestyrelsen til de fysiske rammer på afdelingerne, både ude og inde, med
henblik på at tilvejebringe gode frikvartersforhold for eleverne, og hvad er der i den
forbindelse behov for, at bestyrelsen prioriterer at understøtte udviklingen af?

8

20:25- Kost-/sundhedspolitik på Bohrskolen, v/ Dorte Nielsen
20:45 Til drøftelse
9. årgang på Vitaskolen Bohr fik i forbindelse med et velgørenhedsprojekt i uge 41 lov til at
sælge kager på afdelingen, mens 8. årgang på samme afdeling fik nej til at sælge kager i
forbindelse med indsamling af midler til en kommende lejrskole. Hvad er bestyrelsens og
dermed skolens overordnede holdning til sund kost? Hvad er tilladt, og hvad er ikke?
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20:45- Meddelelser, v/ alle
20:55

10

20:55- Eventuelt, v/ alle
21:00
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