Referat, skolebestyrelsesmøde d. 12/11 kl. 19.00-21.30 på afd. Øst
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 3.D & 5.D; Peter Nørskov
Junge, Byen – 3.E; Steen Kortbek, Øst – 1.A & 3.B; Morten Hansen, Øst – 5.A; Johanne Kühl, Øst –
1.B; Lisbet Bogh Sønderby, Byen – 4E & 6E; Diana Pedersen, Øst - 0I.B; Trine Sølverblad, Byen – 5D
Medarbejderrepræsentanter: Lars Henrik Christiansen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen
Elevrepræsentanter: Marta Bruun Bloch - Byen, Esther Larsen - Øst
Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen
Gæster:
Fraværende: Esther, Peter, Steen, Diana
Dagsorden –
Punkt
1. Godkendelse af referat fra
sidste møde
2. Idrætsskoleprojektet
(Philip)

3. AULA opstart og status på
Ørkildskolen (Ulrik)

Tid

Proces

Referat

5 min
19.0019.05
15 min
19.0519.20

Beslutning

Godkendt

Drøftelse

15 min
19.2019.35

Orientering

Der har været et spørgsmål fra en
forælder om hvorvidt der er 6
lektioner om ugen i bevægelse
efter P-fags ordningen. Det er
ganske korrekt, at der ikke er 6
lektioner om ugen i perioder, men
set over et år vil der være det. Pfags ordningen evalueres i løbet
af dette skoleår. Der er
divergerende opfattelser i
bestyrelsen af hvorvidt p-fags
ordningen indeholder
tilstrækkelig kvalitet inden for
bevægelse.
Et forslag fra bestyrelsen kunne
være, at der er en del af P-fags
ordningen skal være obligatorisk
bevægelse.
Der har i dag været første
samlede AULA møde i kommunen
siden Go live. Ulrik fortæller om

de indtryk og input der har været.
På skolen er opstarten generelt
gået fornuftigt, og især
anvendelses- og
kommunikationsstrategien ser ud
til at virke.
Nationalt er der nu ca. 1.000.000
brugere. På skolen er det ikke
muligt overordnet at se, hvor
mange forældre der egentligt er
på, men de fleste teams har et
godt indtryk af det bl.a. via
skole/hjem samtaler.
Det vil tilgå i Aula senere, at der
administrativt er mulighed for at
trække statistik på brugere.
4. Nyt fra elevrådet
(elevrådsrepræsentanter)

15 min
19.3519.50

Elevrådet har fri – evt.
kage v. Palle

10 min
19.5020.00
20 min
20.0020.20

5. Brev til skoleforvaltningen
(Palle, Philip)

Orientering

Marta fortæller at der har været
et elevrådsmøde. Drøftelserne på
dette møde handlede omkring
brusere, der ikke virker ordentligt
samt andre småting. Der har ikke
endnu været holdt fælles møde
med begge elevråd fra Øst og
Byen, så Marta fortæller specifikt
fra Byen.
Afviklet i god ro og orden

Drøftelse

Siden sidste møde er der blevet
udfærdiget et udkast, som er
sendt rundt.
Skolebestyrelsen kommer med
input og forslag til tilføjelser.
Dilemmaet omkring snitfladen
mellem tre og fire klasser samt
det faktum at klassekvotienten er
høj, men ikke høj nok til at udløse
ekstra ressourcer til elev nr. 27 og
28 diskuteres.
Emnet kunne også være relevant
at tage med til samrådsmøde, der
næste gang afholdes i februar
2020.

6. Status på
15 min
personaletilpasning (Palle) 20.2020.35

Orientering

7. Årshjul (Philip, Morten)

20 min
20.3520.55

Drøftelse

8. Økonomi (Palle)

20 min
20.5521.15

Orientering

Processen kører videre nu med
Palle og Philip, der samler input
med henblik på klargøring og
endelig beslutning på
skolebestyrelsesmødet i
december.
Palle orienterer om to opsigelser,
der er effektueret i november
måned. Forløbet er ikke evalueret
endnu med tillidsværket, men det
er indtrykket, at det er gået
fornuftigt.
Desuden er der allerede nu varslet
afskedigelser i januar måned.
Denne reduktion finder sted i
lighed med de andre skoler i
kommunen, hvorfor
omplaceringspligten kan blive en
faktor.
Der er ikke sat tal på antallet af
afskedigelser endnu, da hverken
indskrivningen eller budgettet er
klart. Det forventes at være kendt
umiddelbart inden jul.
Disse udmeldinger fylder naturligt
meget i personalegruppen. Et
input fra skolebestyrelsen er, at
der - dette til trods - opleves stor
professionalisme og gode
ihærdige indsatser fra personalet.
Morten ridser historikken op bag
årshjulet og deler et udkast ud.
Udkastet fungerer som et
udmærket udgangspunkt til det
videre arbejde, og det besluttes at
Morten, Philip og Palle endeligt
finpudser årshjulet med henblik
på vedtagelse på
skolebestyrelsesmødet i
december.
Palle orienterer kort om den
aktuelle status for økonomien.
Der er ikke afvigelser i forhold til
det forventede.

9. Evt.

10 min
21.1521.25

-

-

-

-

Palle fortæller at skolen d.
13/3 får besøg af
områdedirektør Claus
Sørensen, der en hel dag
fra 8.00-14.00 skal følge
en lærer.
Skolen er blevet kontaktet
af medierne omkring
børn, der ønsker at være
et andet køn end det de er
født med.
Der er indbudt til
madaftener og stort
forældremøde for hele
skolen. Skolebestyrelsen
er selvfølgelig velkomne.
Der er dialogmøde d.
20/11. Philip deltager og
øvrige fra skolebestyrelsen
afklarer om de kan
deltage.

10.
11. Forslag til punkter til
kommende møder

-

Vision for skolen
Et ”anderledes”
samarbejde – case,
øvelser etc.
Fordele og ulemper v.
Faseopdelte afdelinger
P-fags ordning
evaluering
Drøftelse af en
undersøgelse vedr.
skærme/bøger (Philip)

