Brorsonskolen

Skolebestyrelsesmøde
Tidspunkt: 4. april 2018 kl. 18:00–20:00
Sted: Mødelokale N-gangen
Deltagere:

Karen Munk Rasmussen, Louise
Teilmann, Tommy Lange, Helle
Kathrine Schmidt Thomsen, Marianne
Sigersted, Thomas Langkjær Iversen,
Henrik Christopher Juel Bay
Maria Lykke Nielsen, Casper Kjærulf
Fink
Tekla Vangsgaard Bjerre, Lillian Steen
Barbre
Birthe Pam Jensen, Kurt Hansen og
Morten Møller Jensen

Afbud:
Mødeleder:
Referent:

Tommy Lange, Louise Teilmann,
Thomas Langkjær Iversen
Karen Munk Rasmussen
Birthe Pam Jensen

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden godkendt

2. Meddelelser
Formand
Skoleledelse
Elever
Andre

Formanden modtager mange
invitationer til møder i Varde
kommune. Invitationerne videresendes
de dage, hvor formanden ikke har
mulighed for at deltage.
Skoleledelsen:


Møde i Vardeby-gruppen d.3/4
vedr. scenarierne. Gruppen har
haft et helt klart fokus: at
minimere utrygheden hos
medarbejderne og at have en så
åben proces som muligt. Der
kommer snarest en meddelelse
ud til medarbejderne fra
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3. Forkortet skoledag
Indledende drøftelse. (Infomateriale
fremsendes med dagsordenen).

skolechefen.
9.årgang har i dag trukket
eksamensområder.
3. årgang havde projektuge lige
inden påskeferien.
Skrevet information ud til
forældrene om en evt. lockout.
Hvis STIL bliver ramt af strejke
sendes information ud til
forældrenes email.
Valgfagscafé for udskolingen i
dag.

Ledelsen spørger personalet, om de med blik på betingelserne - kan
udpege enkelte klasser, hvor det i
forhold til de parametre, der er
beskrevet i lovgivning samt vejledning,
vil give mening at forkorte skoledagen.
Skolen skal skabe en kultur, hvor
læring og bevægelse hører sammen. Vi
skal have fokus på at få mere variation
og bevægelse ind i skoledagen.
Skolebestyrelsen blev opfordret til at
invitere lærere, der lige nu laver forsøg
med nye undervisningsformer og
lokaleindretninger til bestyrelsesmøder
for at fortælle om de projekter, der er i
gang på skolen.

4. Skolebestyrelsesvalg 2018
Gennemgang af valgbestyrelsens
tidsplan samt procedurer for valg til
skolebestyrelsen (se valgbestyrelsens
orientering på ForældreIntra den 23/3).

Forældrerepræsentanter og Morten
holder et times fyraftensmøde for
skolens forældre d. 3. maj, hvor man
kan høre om arbejdet i
skolebestyrelsen, høre bestyrelsens
beretning samt høre om arbejdet med
Frelloskolen.
Spot sendes fremover ud via
mailsystemet.

5. Økonomi
Orientering vedr. skolens økonomi.

Dele af skolebestyrelsens og MEDudvalgets høringssvar om
tildelingsmodellen er citeret i dagens
avis
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Morten orienterede om næste skoleårs
elevtal (reduktion af 3 SG klasser og 3
almen klasser) og de konsekvenser, det
indebærer. Lige nu betyder det, at vi
skal indstille til forflyttelser.
Morten orienterede herefter om
økonomien generelt.
6. Lejrskoler og skoleture
Drøftelse af antallet af lejrskoler og
skoleture set i forhold til tidspunkter,
indhold samt skolens økonomiske
situation.

SB har brug for mere fakta, f.eks:







Hvordan er det på de andre
skoler?
Hvor mange elever i 9. klasse
har ikke været med på
studieturen pga. økonomien?
Kan man tænke kreativt i
forhold til andre løsninger?
Hvad koster de 3 lejrskoler?
Hvad er forældrebetalingen for
studieturen i 9. klassen?

Punktet skal på næste mødes
dagsorden.
7. Orientering vedr. Frelloskolen
Orientering om møder i styregruppe,
samt udarbejdelsen af det pædagogiske
program. (Bilag vedr. pædagogisk
program fremsendt den 20/3).

Henrik, Helle og Morten orienterede
om, at det pædagogiske program er
på vej til godkendelse i byrådet efter,
at det nu har været behandlet i
udvalget for Børn og Læring.

8. Konference
Orientering ved Marianne Sigersted omkr.
Deltagelse i konference ved Skole &
Forældre.

Marianne orienterede.

9. Evt.

Næste møde d. 3. maj kl. 18.
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