Brorsonskolen

Skolebestyrelsesmøde
Tidspunkt: 12. marts 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:

Kurt Hansen og Casper K Fink

Referent:

Karen Munk Rasmussen
Birthe Pam Jensen

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af referat og dagsorden

OK

2. Meddelelser
Formand
Skoleledelse
Elever
Andre

Elevrådet: Mellemtrinsfest med
udklædning og DJ er på bedding.
Kræver forældreopbakning.
Multibanen bliver kridtet op.
Bageren vil gerne have de ældste
elever som kunder.
Fakta ønsker ikke, at eleverne kommer
for at handler, da de andre kunder
føler, at eleverne fylder for meget.
Eleverne har fået en sidste chance.
Eleverne ønsker en frugtbod med frugt
og sandwich. Morten forventer, at det
kan etableres efter sommerferien.
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LAN-party. Lige nu har vi ikke netkapacitet. Vi henviser til
Smedeværkstedet eller
Ungdomsskolen.

3. Scenarier for fremtidig placering af
pædagogisk personale i Varde by
Skolebestyrelsen bedes give en
tilbagemelding på, hvilket scenarie vi
mener, der skal arbejdes videre ud fra i
Varde by- gruppen. Der må gerne gives
begrundelser for, hvorfor man peger på
et bestemt scenarie og også gerne
kvalificere scenariet – måske er der også
et fjerde scenarie – som gruppen ikke
har tænkt på – i så tilfælde, må man
også gerne beskrive det.
Skolechef Karen Mortensen deltager
under dette punkt. (Se bilag: Tre
scenarier til fremtidig placering af
pædagogisk personale i Varde by fremsendt den 25. februar)

Bestyrelsen kunne ikke komme frem til
et entydigt svar, da problemstillingen
er meget kompleks.
Der bliver peget på alle 3 scenarier,
med overvægt på scenarie 2 og 3.
Nogle nævner scenarie 1.
Scenarie 1 vil skabe mere tryghed for
elever og personale på Brosonskolen.
Det nævnes at scenarie 3 vil give bedre
muligheder for at arbejde med to nye
kulturer på to nye skoler.
Det nævnes, at det kan være en god
ide at alle lærere og pædagoger får
mulighed for at melde ind hvilket
ønske man har til kommende
arbejdsplads, og om der kan
indtænkes en frivillig forflyttelsesrunde.
Bestyrelsen mener, at det er vigtigt, at
lærerne og pædagogernes ønsker
bliver hørt, og at alle sikres mulighed
for attraktive arbejdspladser.

4. Tildelingsmodel
Udarbejdelse af høringssvar i forhold til ny
tildelingsmodel (se tidligere
høringsmateriale tilsendt den 17. februar).

Den procentvise forskel der er på
tildelingen til den største skole og til
en af de mindre skoler er helt
uacceptabel.
Sammenlignes med f.eks. Horne Skole
er der 33%s forskel i forhold til
Frelloskolen.
For lidt med 3 lederstillinger til en så
stor skole.
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Grundtildelingen bør gradueres efter
størrelse så de store skoler får 2
lærerstillinger og de små får ½.
Børn på en stor skole har også brug for
voksenressourcer.
SBs høringssvar tidligere i forhold til
tildelingsmodellen, havde en
forventning om, at gabet mellem de
små skoler og Brorsonskole blev meget
mindre. SB mener at gabet er for stort.
Det blev i sin tid lovet, at pengene
følger eleven.
Vi føler, at vores børn betaler prisen
for at politikerne ikke turde lukke de
små skoler.
Lærer-elevrationen vil få konsekvenser
for vores børns trivsel og læring, da
elever i store klasser ikke får mulighed
for at være så kreative, få rettet
opgaver m.m som en elev i en lille
skole.
SB ønsker at sende et samlet
høringssvar sammen med MED.

5. Godkendelse af budget
Godkendelse af skolens budget for
2018. Morten fremlægger
budgetudvalgets indstilling til
budgettet. Thomas Langkjær Iversen
deltog fra skolebestyrelsen i
budgetudvalget. (Se bilag).

Vi vælger at gå tilbage til kun at have
en webportal.

6. Skolebestyrelsesvalg 2018
Indledende drøftelse omkring, hvordan

Vi skal nedsætte en valgbestyrelse.

Budgettet er godkendt.

Marianne og Louise indtræder i
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skolebestyrelsesvalget afholdes i
indeværende år samt nedsættelse af
valgbestyrelse. (Se evt. bilag B til
styrelsesvedtægten fremsendt den 3.
januar)

valgbestyrelsen sammen med Karen og
Morten.

7. Orientering vedr. Frelloskolen
Orientering om møder i styregruppe,
samt udarbejdelsen af det pædagogiske
program. (Bilag følger)

Udsættes

8. Forkortet skoledag
Indledende drøftelse. (Se materiale
fremsendt den 20. februar)

Udsættes

9. Evt.

Næste møde 4. april kl 18
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