Brorsonskolen

Skolebestyrelsesmøde
Tidspunkt: 3. marts 2020 kl. 17:00 – 19:00
Sted: Mødelokale N-gangen
Deltagere:

Anne Øbo Sørensen, Benn Molin
Lauritsen, Helene Friis Dalsgaard, Henrik
Christopher Juel Bay, Morten Stoll,
Thomas Langkjær Iversen, Tina
Vestergaard Larsen
Tina Fink, Vibeke Obel Jørgensen.
Victoria Lalicata 8.a, Sofie Remmer
Frederiksen 9.c
Karin Emborg Gjersøe og Morten Møller
Jensen

Afbud:

Morten Stoll og Anne Øbo sørensen

Mødeleder:

Thomas Langkjær Iversen

Referent:

Karin Emborg Gjersøe

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. 15 min.

Morten har været til møde i KATA
fonden, sammen med skolechef of
direktør. Vi har anmodet om deltagelse
for Brorson/Frelloskolen om deltagelse i
projekt ”Bedre skole med PBL”. Vi håber
meget, at blive valgt til at være med i et
projektforløb med uddannelse og netværk
til at komme godt videre med at arbejde
med projektbaseret læring.
Vi får om lidt nye procedurer for UNIlogin. Det kan ind til videre give
udfordringer.
Der bliver givet info undervejs.
Elevrådet arrangerer mellemtrinsfest. Det
er blevet godt modtaget. De glæder sig.
Temaet er galla.
Elevrådet ønsker at den kortere skoledag
bliver til en kortere fredag, i stedet for at
det deles ud over en ½ time på to dage.
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Naturfagsdagen bliver ikke helt brugt efter
hensigten, det er ikke så ofte at de
kommer ud af huset. Så føles den for
eleverne lidt lang.
Sofie har været med til DSE møder og
konferencer på landsplan. Det har været
gode og givende møder, hvor de har lært
om at styre møder og elevrådsarbejde der er meget socialt også. Der er
spændende workshops om, hvordan man
lærer om mange aspekter i den
demokratiske proces.
Der har også været en gruppe elevråd på
tur til folketinget.
3. Orientering om arbejdet i SFO’en
Konstitueret indskolingsleder Karin Emborg
Gjersøe orienterer om det arbejde, der i
øjeblikket pågår i forhold til at skabe nye tilbud i
SFO’en.
15 min.

Vi er ved at flytte Huset og Loftet
sammen. Vi skal have flere aktiviteter –
også kreative for 3. årgang. Drøftelse af
hvilke spil der skal spilles på PC’erne.
Fortnite er anbefalet for børn fra 12 år, og
hører derfor ikke hjemme i en SFO.

4. Høring ny Børne- og ungepolitik (D)
Udvalget for Børn og Læring har den 18.
februar 2020 besluttet at sende forslag til ny
Børne- og ungepolitik i høring, jfr. vedlagte
høringsbrev med tilhørende bilag.
20 min.

Forslaget er hørt i MED udvalget. Her
mener man, at det er fint men, at der
burde være et afsnit om SFO’erne.
På s. 8, mangler der en uddybelse af trivsel
digitalt.
Der skal læses korrektur på det.
Morten laver et udkast til samlet
høringssvar.

5. Princip for it og medier (D, G/B)
Drøftelse samt evt. godkendelse af princip
tilrettet ved bestyrelsesmødet i januar (bilag).
20 min.

Vi gennemgår forslaget, og Henrik skriver
forslaget igennem, efter gruppens input.
Sender til Morten.
Princippet er godkendt med få ændringer.

PAUSE
6. Økonomi (O, D)
Orientering af skolens økonomi efter opgørelse
af budget 2019.
5 min.

Skolens underskud er pr. 1/1 2020 nede
på 484.000 kr. SFO har et lille overskud
og sparer i øjeblikket op til, at der bliver
færre børn næste skoleår.

7. Nye retningslinjer for elevfravær (O, D)
Orientering om ny lovgivning samt skolens
arbejde med at mindske elevfravær.
(bilag).
10 min.

Forældrene bliver fremover automatisk
orienteret på sms om, at deres børn har
fravær.

8. Brugertilfredshedsundersøgelse (O, D)

Det er kun 300 af skolens forældre der

Morten informerer forældrene om det
forud for at proceduren iværksættes.
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Orientering om
brugertilfredshedsundersøgelsen 2020 (bilag).
10 min.
9. Orientering fra Varde by-gruppen (O)
Orientering fra seneste møde i Varde bygruppen.
5 min.

skal svare. Morten skriver til forældrene
om det og forbereder dem på, at der vil
komme en besked i e-boks.
Seneste møde i Varde-by gruppen var d.
3.2.20. Der kommer flere og flere ting på
plads.
Næste år skal der være fælles
arrangementer på de enkelte årgange for
de 3 skoler, så børnene kan lære hinanden
at kende. Elevrådene vil blive inddraget.
Der er udarbejdet en procesplan som
justeres løbende for forløbet indtil
Frelloskolen starter.

10. Evt.
max. 5 min.

Ros fra bestyrelsen til skolelederen for
brev om sikker skolevej og fravalg af bil.
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