Brorsonskolen

Skolebestyrelsesmøde
Tidspunkt: 1. april 2019 kl. 17:00 – 19:00
Sted: Mødelokale N-gangen
Deltagere:

Anne Øbo Sørensen, Benn Molin
Lauritsen, Helene Friis Dalsgaard,
Henrik Christopher Juel Bay, Marianne
Sigersted, Morten Stoll, Thomas
Langkjær Iversen,
Lillian Steen Barbre, Tekla Vangsgaard
Bjerre
Victoria Lalicata, Sofie Remmer
Frederiksen
Birthe Pam Jensen, Kurt Hansen og
Morten Møller Jensen, Morten,

Afbud:
Mødeleder:
Referent:

Lillian Steen Barbre, Sofie Frederiksen
Remmer, Helene Friis Dalsgaard
Morten Stoll
Birthe Pam Jensen

O = Orientering, D = Drøftelse, G/B = Godkendelse/Beslutning
Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af referat/dagsorden (G/B)

Godkendt.

2. Meddelelser (O)
Formand
Skoleledelse
Elever
Andre
Max. 10 min.

Formand: Morten Stoll og Anne Øbo til
møde for skolebestyrelsesformænd i
Varde kommune. Nyt møde 8.maj.
Punkter til drøftelse:




Økonomi
Hvad vil politikerne med
skolerne i Varde?
Udfordringer i forbindelse med
skolekørsel.

Morten Stoll til kaffe på skolen i
tirsdags for at mødes med skolens
personale.
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Skoleleder: Møde i Varde-by gruppen.
2 bestyrelses- og
ledelsesarbejdsgrupper blev fastsat:
-

Brorson og Sct. Jacob
Sct. Jacobi og Lykkesgård.

Uge 10 forløb rigtig godt. God timing i
forhold til aktuelle sager.
MJ deltager i udvalg på tværs af
kommunen om valgfagsændringen i
forbindelse med justeringen af
Folkeskoleloven. I Varde by ser det ud
til, at der er mulighed for at kunne
samarbejde om valgfagsudbuddet på
7.årgang. Musikskolen og
Ungdomsskolen indgår ligeledes i
samarbejdet.
Skolen har netop afsluttet
indskrivningen til 0.klasse. Der oprettes
næste skoleår to børnehaveklasser
med 25 elever i hver.
Elever: Mellemtrinsfest har desværre
givet et underskud. Forældrene vil
gerne fremadrettet være med til at
dække underskuddet med højere
entrepris. Overvejer at invitere
indskolingen til en del af festen for at
undgå underskud næste år. Eleverne
syntes, at det havde været en fed fest.
3. Orientering om næste skoleår (O, D)
Herunder orientering om plan for
forflyttelser, plan for fagfordeling samt
drøftelse af skoledagens længde v. MJ
10 min

Ledelsen er i fuld gang med at
planlægge næste skoleår. Vi har regnet
på bemandingen i forhold til hvor
mange lektioner og andre opgaver, der
skal løses i 2019/20. Der er taget
udgangspunkt i linjefagsdækning i så
mange fag som muligt.
Medio marts indstillede vi 2 lærere til
forflyttelse, og meget hurtigt har de to
lærere som led i forflyttelsesrunden
fået tilbudt andet job på andre skoler i
Varde kommune.
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Proces for fagfordeling blev
gennemgået.
Justeringen af folkeskoleloven har
åbnet op for muligheden for generelt
at forkorte skoledagen på
mellemtrinnet og i udskolingen.
Udskolingen kan forkortes med 1 time
om ugen for at der stadig bliver plads
til præst, nye valgfag og
idrætstalentundervisningen.
Kvaliteten af indholdet i UUV i
udskolingen skal højnes, da nogle
elever oplever timerne som spild.
Eleverne: Udskolingseleverne ønsker at
forkorte skoletiden og oplever 30 min.
lektionerne som trælse.
4. Budget 2019 (D, G/B)
Fremlæggelse samt evt. godkendelse af
forslag til budget 2019 fra budgetudvalget
(bilag).
10 min.

Der har været afholdt 2 møder i
budgetudvalget. Udvalget har kigget
på fagudvalgenes ønsker fordelt på
driftsudgifter og nyanskaffelser.
Udvalget er endt ud med et mindre
overforbrug på 50.000 kr. til trods af, at
der er givet afslag til flere ønsker.
Bestyrelsen har sagt ja til, at hvis de
nødvendige midler kan skaffes, skal
dansk i udskolingen tilgodeses.
Fagudvalget i dansk har givet udtryk
for, det er meget vanskeligt at leve op
til den ønskede variation i
undervisningen med det nuværende
materiale.
Bestyrelsen var forundrede over, at der
er afsat 100.000 kr. til reparation af
elev-pc’er. Drøftelse af elevernes
behandling af skolens pc’er. Ledelsen
blev bedt om at undersøge, om andre
skoler oplever samme problemstilling?
Bestyrelsen ønsker at udgifterne til
reparation af elevernes pc’er fremover
skal være et fokuspunkt. Der er behov
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for en adfærdsændring blandt
eleverne. Bestyrelsen drøftede for og
imod at elever har pc’erne med hjem
fremfor at opbevare dem på skolen.
Budgettet blev godkendt med de
ovenstående bemærkninger.
5. Orientering om Frelloskolen
Orientering om offentliggørelsen af
vinderprojektet samt det videre forløb.
10 min.

Den 12. marts blev vinderprojektet for
Frelloskolen offentliggjort. Det er
kvaliteten i løsningerne, der har været
det altoverskyggende
konkurrenceparameter. Bygningerne
forventes at stå klar 1. maj 2021.
Skolen har sendt data over forventet
behov for idrætslokaliteter til
Fritidscenteret i forhold til ønske om
opførelse af hal 3.

Pause
6. Fyraftensarrangement for forældreråd
(D)
Opsamling på input fra arrangementet samt
drøftelse af det videre arbejde med
principper.
60 min.

Thomas, Helene, Morten (skoleleder)
danner et udvalg, der gennemgår de
indkomne forslag og rubricerer dem i
forskellige kategorier
Alle skolebestyrelsesmedlemmer
sender top3 forslag til Thomas inden
for en uge. (se tidligere udsendte
sammenskrivning).
Morten aftaler mødetidspunkt for
udvalget. Den 6. maj forlænges
skolebestyrelsesmødet med en time.
Her sættes forslag til handlinger og
principper på de af udvalget
prioriterede områder.

7. Evt.
Max. 5 min.

Intet.
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