Brorsonskolen

Skolebestyrelsesmøde
Tidspunkt: 3. december 2018 kl. 17:00–20:00 – ”Julefrokost” efter det ordinære møde
Sted: Mødelokale N-gangen
Deltagere:

Benn Molin Lauritsen, Helene Friis
Dalsgaard, Henrik Christopher Juel Bay,
Marianne Sigersted, Morten Stoll,
Victoria Lalicata, Oskar Stubkjær Harmsen
Birthe Pam Jensen, Kurt Hansen og
Morten Møller Jensen

Afbud:

Anders Eg, Lillian Barbre, Tekla Bjerre,
Thomas Langdal, Anne Øbo

Mødeleder:

Morten Stoll

Referent:

Birthe Pam Jensen

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

Referat

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

Formand:
Varde kommune har foreslået, at man
fravælger et fælles forum for
bestyrelsesformænd, hvorfor formændene
mødes d. 4. december for at drøfte
muligheden for at etablere et forum i eget
regi.
Skoleleder:
9. klasserne er i Berlin. 2 elever deltager
ikke, og er i stedet i praktik.
Juleklippedag i fredags – en rigtig god dag.
MJ har været i konference i København
omkring fremtidens skolebyggeri. Her var
der også mulighed for at besøge
nybyggede skoler. Der var meget
inspiration at hente i forhold til
Frelloskolen.
Eleverne:
•

Ønsker en sportsuge for hele
skolen for bl.a. at få et bedre
sammenhold. 5 hele dage evt. med
faglige pauser. Evt. som erstatning
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•

•

for Brodania, da eleverne ønsker
en uge, som de er sikre på vil være
tilbagevendende HVERT år.
Elevrådet planlægger
mellemtrinsfest den 21. marts.
Temaet vælges af eleverne på
mellemtrinnet. Forslag: hver klasse
vælger et tema.
Skoleblad. Forslag: brug
skolebladsskabelonen i Intra.

3. Dialogmøde (O)
Orientering om indholdet af dialogmøde
med det politiske udvalg den 26. november.
5 min.

Klynge Vardes bestyrelsesformænd,
tillidsrepræsentanter og skoleledere var
inviteret til dialogmøde med det politiske
udvalg. Tema var Udvalgets
pejlemærkninger. Vurderingen var, at
udbyttet var sparsomt.

4. Økonomi (O)
Orientering om skolens nuværende
økonomi.
10 min.

MJ omdelte økonomiark med bl.a. en
kurve over skolens korrigerede budget
samt forbrug pr. md.
Bestyrelsen er bekymret for hvordan man
som bestyrelse at er i stand til at leve op
til tilsynspligten, når forudsætningerne hele
tiden ændres. Der opleves
uforholdsmæssig stor forskel på hvad en
elev koster i Varde kommune. En elev på
Brorsonskolen koster ca. 41.000kr. pr år
– elever på andre skoler i Varde koster
mellem 44.000 og 63.000 kr.
Bestyrelsen roste skolen for på trods af de
givne omstændigheder at have formået at
reducere budgettet så kraftigt.

5. Fusionsbestyrelse (G/B)
Drøftelse af udkast til fusionsbestyrelse for
Frelloskolen samt evt. udpegning af
bestyrelsesmedlem (bilag).
15 min.
6. Styrelsesvedtægt (D)
Skolebestyrelsen har fået mulighed for at udtale
sig i forhold til et forslag om ændring af
’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes
skolevæsen’ (bilag)
15 min.
Kort pause.

Forslaget kan tilsluttes.

7. Budgetudvalg (B)
Udpegning af et skolebestyrelsesmedlem til

Thomas er enstemmigt valgt

Morten og Henrik repræsenterer
bestyrelsen i kommende fusionsbestyrelse.
Brorsonskolens bestyrelse har ingen
kommentarer.
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at indgå i skolens budgetudvalg
5 min.
8. Årshjul (D)
Udarbejdelse af årshjul for
skolebestyrelsens arbejde (bilag).
20 min.

Vi vælger at anvende årshjulet som
oprindeligt er udarbejdet af Skole &
Forældre.
Fyraftensmøde med forældrerådene
torsdag 7. marts. 16.00 -18.00
Næste skoleår indkaldes
klasserepræsentanterne i november.

9. Skolebestyrelsens principper (D)
Udarbejdelse af plan for revision af skolens
principper (bilag).
20 min.

21 Evt.
Max. 5 min.

Fagfordeling, holddannelse, skemalægning,
vikardækning: ledelsen udarbejder udkast
til januarmødet.
Lektiepolitikken: februarmødet. Start med
dialog i plenum, hvorefter en mindre
gruppe eller ledelsen udarbejder udkast til
senere drøftelse.
Formanden udsender en julehilsen til
forældrekredsen, hvor mødet d. 7. marts
annonceres.
Januarmødet: Mødet med
klasserepræsentanterne:
Vi planlægger mål, overskrift og indhold.
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