Brorsonskolen

Skolebestyrelsesmøde
Tidspunkt: 12. august 2019 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
Birthe Pam Jensen, Kurt Hansen og
Morten Møller Jensen

Afbud:
Mødeleder:

Morten Stoll

Referent:

Morten Møller Jensen

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

Referat

Konstituering

Thomas blev valgt til næstformand.

1. Godkendelse af referat/dagsorden (G/B)
2. Meddelelser (O)
Formand
Skoleledelse
Elever
Andre
max. 10 min.

Velkomst til Tina Fink og Vibeke Obel.

3. Opstart på nyt skoleår (O, D)
Orientering fra ledelsen om det nye skoleår
samt afslutningen på sidste skoleår.
20 min.

Skemalægning for dette skoleår blev
afsluttet lidt senere end normalt bl.a.
pga. ny tjenestetidsaftale og en enkelt
opsigelse.

Ingen meddelelser.

Vi har ansat Sara Høgsberg Elkjær i et
vikariat frem årsskiftet, hvor stillingen
bliver slået op.
2 Oplæg for lærerne som opstart på
skoleåret:
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Jens Andersen om
Chipsundersøgelse i forhold til
klasseledelse og inklusion.
Autens om at arbejde med
projektbaseret undervisning.
Dette medfører, at uge 40 og 41
er helliget projekter, som
afsluttes med en præsentation
for forældrene.

Derudover vil vi have særlig fokus på
de ordblinde og 2-sprogede elever
samt på udvalgte årgange med større
elevinddragelse i skolehjemsamtalerne.
Aula er udsat, men med forventet
opstart i løbet af efteråret.
Skoleåret 20/21 starter onsdag d. 12
august.
4. Budgetopfølgning (O).
Opfølgning på skolens økonomi.
5 min.

Budgettet følger fint det planlagte.

5. .Møde med forældreråd (D, G/B)
Fastsættelse af dato og tema.
15 min

Møde med forældrerepræsentanterne
blev berammet til tirsdag 5.november
kl.16.30.

Mange regninger er ikke betalt endnu.
Først på oktobermødet vil vi kunne
fremlægge et mere retvisende budget,
da elevtallet opgøres pr. 5. september.

SB-møde samme dag kl.15.30 – 16.30
Indhold: Forældreoplæg ved Jens
Andersen om, hvordan vi på
Brorsonskolen arbejder med
klasseledelse og
undervisningsdifferentiering med
udgangspunkt i chipsundersøgelsen.
Pause
6. Principper (D, G/B)
Forsat arbejde med principperne for
adfærd på skolen, kommunikation samt
it og medier (bilag kommer senere).
45 min.

Ledelsen tilretter ”værdisæt og
ordensregler,” hvorefter den er
godkendt.
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På næste møde ”Det gode
forældresamarbejde” samt ”IT og
medier”.
7. Evt.
max. 5 min.

Skolebestyrelsesmedlemmerne
præsenteres på egne forældremøder
efter en kort introduktion fra Morten.
Morten S kommer på 1.årgang og
Thomas kommer på 8.årgang.
I forbindelse med forældremøderne
opfordres til at
forældrerepræsentanterne får en hilsen
fra bestyrelsen om at deltage i
arrangementet d. 5. november.
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