Brorsonskolen

Skolebestyrelsesmøde
Tidspunkt: 4. marts 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, Oskar Stubkjær
Harmsen, Morten Guldberg Sørensen
(suppl.)
Birthe Pam Jensen, Kurt Hansen og
Morten Møller Jensen, Morten,

Afbud:

Marianne Sigersted, Lillian Steen Barbre,
Kurt Hansen, Oscar S Harmsen

Mødeleder:

Morten Stoll

Referent:

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. 15 min.

Formand:


Formændene fra
skolebestyrelserne i Varde mødes
fremover i et forum uden for Skole
og forældre. Næste møde d.
19.marts. Formanden efterlyser et
andet bestyrelsesmedlem, der
sammen med ham vil deltage i
mødet.

Skoleleder:


Orientering om status på skolens
økonomi. Der har i sidste uge
været møde med skolens
økonomikonsulent. 2019 vil
forventelig give en mindre
besparelse, såfremt skolen kører
videre på samme niveau som i
2018. Vi er dog nødt til at finde
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yderligere besparelser for at kunne
reducere underskuddet.
Vi er lige nu i gang med
planlægningen af næste skoleår. Vi
skal snart melde ind i forhold til
personalebehov. En dark horse er
den endnu ikke underskrevne
lokale tjenestetidsaftale for lærere.
Biblioteket (PLC) får lige nu en
make-over. Mellemtrinnets bøger
vil fremover stå i foyeren mod
Ringkøbingvej. Bibliotekslokalet
bliver lige nu i stedet indrettet til
et makerspace. Der søges
fondsmidler hertil.
12.marts kl. 14 – 16 bliver
vinderen af entreprisen på
Frelloskolen offentliggjort.
En klasse er ramt af fnat. Det er et
problem, at flere hjem ikke er åbne
om, hvis en elev er smittet. Skolen
har reageret efter forskrifterne.
Der er lavet en aftale med
Sundhedsplejen om, at vi giver
indsatsen mod fnat en ekstra
skalle, og sundheldplejen
informerer derfor eleverne på
årgangen samt deres forældre.

Elevrådet


3. Aftale om justering af folkeskolen (O/D)
Oplæg v. MJ omkring justering af folkeskolen
samt efterfølgende drøftelse af, hvordan
skolebestyrelsen forholder sig til de nye
muligheder, som aftalen giver. (bilag)
60 min.

Fest for mellemtrinnet d.
14.marts med temaet
”afterski”.

MJ orienterede om Aftale om justering af
folkeskolen.(der henvises til MJs slides og
det udsendte bilag)
Bestyrelsens input til de nye muligheder
for at forkorte skoledagen på
mellemtrinnet og i udskolingen:
Bestyrelsen anbefaler, at skolen forkorter
skoledagen på mellemtrinnet
Hvis skolen vælger ikke at forkorte
skoledagen for udskolingen, anbefales det,
at det ikke sker på bekostning af flertallet,
der ikke har valgt idrætstalentlinjen. Dvs.
at der er en forventning om et kvalitetsløft
i undervisningen for de elever, der ikke
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går på talentlinjen.
Pause
4. Fyraftensarrangement for forældreråd
(D)
Endelig planlægning af arrangementet den 7.
marts.
20 min.

Henrik fremlagde dagsorden og indhold
for mødet med forældrerødderne den 7.
marts.

5. Evt.
Max. 5 min.

Der blev spurgt til, hvor vi er i forhold til
Aula. Skolens superbrugere har i sidste
uge været på kursus. Ledelsen skal først på
kursus d. 19. marts, hvorefter vi ved mere.
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