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Skolebestyrelsesmøde
Mødedato: 18. maj - 2022

Ordstyrer: Brian

Mødetid: 17.00-20.00
Mødested: Distriktskontoret
Indkaldt af: Brian Hansen/Stefan Helming Kelstrup

Forplejning:

Deltagere:

Deltagere: Dorthe Dall Kristensen, Anders Gahner Krogsgaard, Allan Thomsen, Claus Hansen, Michael Thomsen, Stefan Helmig Kelstrup, Søren Sørensen, Stephan
Raahede Kristiansen, Lene Ladegaard Jørgensen.

AFBUD fra:
Fraværende uden afbud:
Punkt nr.

Emne

Tid:

Type/proces:

Baggrund

Formål:

1.

Godkendelse af
referat/dagsorden

17.00 – 17.05 Godkendelse

Referat/
Handling

Ref. Godkendt.

2.

Nyt fra formanden –
skoleårets afrunding

Referat/
Handling

Formanden gav en status på skolebestyrelsens arbejde i løbet af de sidste fire år.
Formanden takkede for et godt samarbejde med skoleledelsen. Han nævner at det tog noget tid at få sat retning for samarbejdet, men at
det fungerede som ønsket. Brian Hansen nævner samtidig, at det til tider har været nødvendigt at skrue bisse på. Det har blandt andet

Godkendelse af referat fra sidste møde,
Godkendelse af referat så dette
samt godkendelse af dagsorden til dagens kan offentliggøres.
møde.

17.05 – 17.30 Information/drøftelse Formand Brian Hansen orienterer omkring
kontakt til og fra politikere og forvaltning
med efterfølgende drøftelse, og afrunder
året der gik

Formålet er at orientere
skolebestyrelsen om
kommunikation med politikere
og forvaltning.
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været tilfældet i forhold til SFR møderne. Her er samarbejdet dog også blevet forbedret.
Elevflugt har været et gennemgående tema i alle år og vil fortsat have skolebestyrelsens fokus.
Formanden nævner at man med ansættelsen af Stefan har fået den ønskede profil ind som Distriktsskoleleder.
Bestyrelsen har haft en stor indflydelse på at renoveringspuljen til skolerne ikke blot blev fordelt som et tyndt lag, men der blev lagt tyngde.
Der er kommet godt gang i bestyrelsens opdatering af eksempelvis principper mm.
Sidst men ikke mindst opfordre Formanden den kommende bestyrelse til at benytte sig af Stephan Raahedes skrivefærdigheder, uagtet at
han nu udtræder af bestyrelsen.
3.

Nyt fra ledelse

17.30 – 18.00 Information

Information fra ledelsen herunder:
-

Referat/
Handling

Afrunding af skoleåret
Hvad venter i det næste skoleår?
Tak for indsatsen
Andet

Formålet er at give en status fra
skolen samt orientere
skolebestyrelsen omkring hvilke
opgaver, der fylder i øjeblikket.

Stefan gennemgik hvilke fokuspunkter der har været det seneste år.
Da Stefan startede i februar fik han en fornemmelse af en kritisk bestyrelse, med en stor optagethed af manglende transparens. En
transparens der sidenhen har haft stor fokus fra skoleledelsens side. Det har blandt andet udmøntet sig i meget transparente budgetter.
Der har været en øget dialog om elevtal i Bøgeskov.
Dialog og høring omkring den fremtidige løsning af Frederiksoddes pladsproblemer, hvor en mulig løsning var en pavillonløsning i
tilknytning til Afdeling Bøgeskovvej.
Stefan takkede der på skolebestyrelsens medlemmer for den meget fleksible tilgang til at kunne mødes. Enten fysisk eller online.
Stefan nævnte at det var en skolebestyrelsen med helhedssyn for at repræsentere distriktet med respekt for de enkelte afdelinger.
Distriktsskolelederen nævnte ligesom formanden, at samarbejdet med SFR var blevet forbedret.
Endvidere havde skolebestyrelsen blandt andet fået revideret lejrskoleprincippet samt udfærdiget princip for transparente budgettet.
Så havde Corona spillet en stor rolle i skolen og deraf også i skolebestyrelsens arbejde.
Der er truffet aftaler omkring hvornår elever kan forlade skolen.
Skolebestyrelsen har skulle forholde sig til skilsmissepolitikken fra Forvaltningen.
Endvidere opfordrede Stefan til forskudt valg til skolebestyrelsen, så alle ikke er på valg samtidig. På den måde understøttes kontinuiteten
bedst muligt. Han kunne derudover fortælle, at der bliver fuld repræsentantskab af forældrevalgte i den nye bestyrelse – 9 stk.
Skoleområdet:
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Der er etableret to modtagerklasser på afdeling Høgevej. Disse to modtagerklasser bliver fremadrettet kommunale modtagerklasser for alle
kommunens børn, der har behovet.
Modtagerklasserne vil indledningsvis være etableret frem til og med skoleåret 22-23.
Trivselsmåling:
Generelt viser trivselsmålingen, at der er udfordringer i samarbejdet med Familie Børne sundhed.
Medarbejderne giver udtryk for et ønsket om at kunne kompetenceudvikle sig. Af den årsag har skolen allerede ny tegnet abonnement ved
CFU fra det kommende skoleår. Her vil det være muligt for medarbejderne at gennemføre kurser af på til 4 timers varighed gratis.
Herudover vil ca. ¼ af medarbejderne få et kompetenceløft ved eksempelvis vejlederuddannelse, linjefagsuddannelse, KRAP uddannelse og
KompeTEK mv.
Det næste år:
Stefan gennemgik indsatsområderne for det kommende skoleår. Her vil indsatsområderne blandt andet være teamsamarbejde, elevers
læring og trivsel, sproglig opmærksomhed og matematik.
Evt.

Referat/
Handling

