Brorsonskolen

Skolebestyrelsesmøde
Tidspunkt: 7. januar 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
Birthe Pam Jensen, Kurt Hansen og
Morten Møller Jensen

Afbud:

Mødeleder:
Referent:

Helene Friis Dalsgaard, Benn Molin
Lauritsen, Anne Øbo, Oskar Stubkjær
Harmsen
Morten Stoll
Birthe Pam Jensen

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

Referat

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

Referatet blev underskrevet og
godkendt.

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

Morten Stoll har deltaget i et godt og
effektivt møde med de øvrige
formænd fra skolebestyrelserne i Varde
Kommune. Dialogforummet mødes
fremover 4 gange om året med 2 repr.
fra hver skoles bestyrelse.
MJ: Nye skemaer efter jul.
BP: Praktikanter startet i dag.
Praktikperioden er på 6 uger.
Elever: ønsker lektiecafetimer med
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egen lærer i stedet for UUV.
Sportsugen: Elevrådet er ved at arbejde
med organiseringen af ugen, hvorefter
der er dialog med ledelsen om
mulighederne.
Festen for mellemtrinnet er planlagt til
12.marts.
3. Årshjul (D)
Drøftelse samt kvalificering af oplæg til
årshjul (bilag).
15 min.

Opstart på Årshjulet er en forholdsvis
spinkel model lige nu. Tanken er, at det
er et dynamisk dokument, som bliver
fyldt ud og revideret løbende.




Nationale test skal flyttes til
maj/juni.
Orientering om skemaernes
kvalitet skal lægges i årshjulet.
SB skal deltage i
Skolestartsmødet i juni.

4. ”Ministerhold” (D, G/B)
Thomas: økonomi og budget
Sammensætning af et ministerhold med
Henrik og Morten: møder med
fordeling af ansvar og opgaver i bestyrelsen. eksterne
20 min.
Henrik: principper
Marianne +? : Dialog med
forældre/kontaktforældre
?: Skema
Henrik og Morten: Frelloskolen/
Fusions-bestyrelse
Morten: Årsberetning
Til næste gang finder vi andre
emner, der er egnet til et
ansvarsområde.
Pause
5. Skolebestyrelsens principper (D, G/B)
Drøftelse samt evt. godkendelse af
principper for skemalægning,
holddannelse samt fagfordeling (bilag).

Princip for skemalægning:
Godkendt med ændringerne:
Afsnittet: Skemalægningen skal
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10 min.

tilstræbe…” slettes
Afsnittet ”Det sikres, at UUV…” slettes
Afsnittet ”skemalægningen skal
afspejle….” tilføjes ”af hensyn til
holddannelse”

Princip for holddannelse:
Godkendt

Princip for fagfordeling:
Tilføjes en passage om, at skolen
tilstræber at de enkelte klasser får så få
lærerskift som muligt indenfor fasen.
MJ retter til og sender ud til
kommentering inden principperne
offentliggøres.
6. Arrangement for forældreråd
Planlægning af arrangementet for
forældrerådene den 7. marts kl. 16.
20 min

Rammerne:
2 timers varighed
Information om SBs arbejde med
principperne.
Dialog med kontaktforældrene
gennem Open Space (Henrik laver en
proces- og tidsplan for aftenen og er
facilitator).
Henrik sender små remindere ud til
kontaktforældrene om at finde på
gode emner, de gerne vil drøfte med
hinanden og bestyrelsen. Vi ønsker en
tilmelding til arrangementet fra hvert
enkelt forældreråd.

7. AULA
Orientering omkring AULA som fra
august 2019 kommer til at erstatte
skolernes nuværende intranet.
25 min.
8. Evt.
Max. 5 min.

Udskydes til næste gang



Principper: inputs fra d. 7. marts
bliver indikationen på hvilke
principper, vi tager fat på næste
gang.
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MJ orienterede om status på
Frelloskolen og
arkitektkonkurrencen.
Primo februar bliver det
besluttet, hvem der får
entreprisen.
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