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Skolebestyrelsesmøde
Mødedato: 26. marts 2019

Ordstyrer: Brian Hansen

Mødetid: 17.00-20.00
Mødested: Afdeling Høgevej
Indkaldt af: Lene Jørgensen/Magnus te Pas

Forplejning: ja

Deltagere:

Deltagere: Jesper Strøager, Dorthe Dall Kristensen, Brian Hansen, Jakob Langkjær, Jens Hofmann, Lawrence Edward Arnold, Anders
Gahner Krogsgaard, Magnus te Pas, Trine Klavsen, Caroline (elevrådsformand) og Marius (elevrådsnæstformand).
AFBUD fra: Merete Kongslund Nielsen, Elsa Marianne Olander, Stephan Raahede Kristiansen.
Fraværende uden afbud:

Punkt nr.

Emne

1

Skolebestyrelsesmødet starter kl. 16.30 på Afdeling Høgevej, hvor Afdelingsleder Tina viser rundt og fortæller om afdelingen –
deltagelse er frivillig, men sat i stand efter ønsker fra bestyrelse om at kende til de forskellige afdelinger.

2.

Godkendelse af
referat/Dagsorden

Referat/
Handling

Referatet blev godkendt.

3.

Nyt fra elevråd

Referat/
Handling

Indgår i arbejdet omkring renovering af Afdeling Havepladsvej.
Drengetoiletterne på Afdeling Havepladsvej er blevet renoveret. Planen er at de resterende toiletter følger i løbet af året. Alle
toiletter vil fremover blive til unisex toilettet. Muligheden for artikel i avisen undersøges.
Arla automaten fungerer rigtig godt. Arbejdsgangene omkring administrationen er fortsat i proces. Skolen kunne i den forbindelse

Tid:

17.00 –
17.05

Type/proces:

Godkendelse

Baggrund

Formål:

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

17.05 - 17.20 Information og
Elevrådet er i fuld gang med arbejdet,
måske beslutning og vil fortælle om deres arbejde.

At høre elevrådet omkring deres
arbejde

Kirstinebjergskolen
_________________________________________________________________________________________________________________________

afholde udgifterne til leasing af automat og mobile pay løsning, så elevrådet kan bruge overskuddet til arrangementer mm.
Valg af elevrådsrepræsentant søges gennemført inden skoleafslutning, så de kan deltage i skolebestyrelsesmøderne fra skoleårets
start.
4.

Information fra
ledelsen

17.20 –
17.30

Information

Proces Havepladsvej
Økonomi

Referat/
Handling

Tre planlagte workshops i forbindelse med proces på Havepladsvej samt en studietur.
Skoleårets planlægning. Næste udmelding fra BFU er d. 27. april 2019. De 6 mio. kommer der en udmelding omkring ultimo april
2019. Det tyder dog på at vi er i overtal af medarbejdere ved KBS.
Der gennemføres ansættelsessamtaler til leder af ressourcecenterleder samt pædagogisk fritids og afdelingsleder. Rikke Aalborg er
ansat som ressourcecenterleder pr. 1. maj 2019. Trine Klavsen ansættes som pædagogisk fritids og afdelingsleder pr. 01.05.2019
Der mangler fortsat en tredje pædagogisk fritids og afdelingsleder. Den slås op hurtigst muligt. Planlægges ansat pr. 1. august 2019.
Der arbejdes på at lave en sammenhæng mellem fagteams og KBS møderne.
Der er et projekt, der hedder ”styrkelse af overgange”. Hjem – dagpleje, dagpleje – børnehave, børnehave – skole. Alle tilbydes en
samtale i hjemmet forud for overgangen. Presser organisationen rigtig meget grundet et stort behov af vikarer for at frigøre
personale til samtalerne. Projektet kører indledningsvis i tre år.
Glidende overgang starter på mandag med ca. 80 elever, hvoraf mange er eftertilmeldt.
Projekt ”tilbage på sporet”. Kører på udskolingsafdelingen indledningsvis. Familieskole. Projektet skal gerne kunne sælge sig selv på
sigt og evt. også gennemføres på basisafdelingerne.

5.

Tillæg til
17.30 –
folkeskolereformen 18.15

Information +
diskussion

Der er kommet nyt tillæg til
folkeskolereformen, som er et forlig
mellem alle partier undtagen
enhedslisten.
Der er store konsekvenser i tillægget og
vi gennemgår dem på mødet.
Link: https://uvm.dk//media/filer/uvm/aktuelt/pdf19/19013

At blive skarpe på tillægget, og
undersøge om der er noget man i
bestyrelsen skal være proaktive på.
Forvaltningen eller børne- unge
udvalget er ikke kommet med noget
omkring beslutninger endnu, så
måske er der noget at påvirke.
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0-faktaark-folkeskole.pdf?la=da

Hvordan forholder vi som KBS til
dette udspil – og hvad er vores
tanker.

Link til aftale tekst: https://uvm.dk//media/filer/uvm/aktuelt/pdf19/19013
0-aftaletekst.pdf?la=da
Er der økonomiske konsekvenser af
tillægget til reformen.
Referat/
Handling

Der mangler fortsat en politisk beslutning.
I Fredericia mødes BFU d. 27. april og der træffes ikke beslutninger før denne dato.
Planlægningen af det nye skoleår er i gang. Vi har i den forbindelse opsat nogle forudsætninger, for at kunne lave beregningerne.
Der udsendes i denne uge rammetal til afdelingerne, så de kan komme til at planlægge. Herefter går skemaudvalget i gang med at
skabe rammerne herom.

6.

Aula samt
18.15 –
18.30
Principper for
kommunikation ved
KBS

Referat/
Handling

Princippet blev gennemgået og godkendt.

7.

Samarbejde/udford 18.30 –
ringer samarbejde 19.00
med politiske
niveau.

Information +
diskussion

Diskussion

Pr. d. 1. august 2019 overgår KBS til
Aula og Intra lukkes ned. I den
forbindelse vil der blive givet en
gennemgang af
implementeringsplanen for Aula samt
de af kommunikationsudvalget
opdaterede principper for
kommunikation ved KBS.

Bestyrelsens formål i forhold til
samarbejde med politiker og andre
aktører, der kunne forbedre og
forstærke skolens image, især i lyset af
vores negativ udvikling i elevtal

Skolebestyrelsen er pålagt at skulle
udfærdige en anvendelsesstrategi
for Aula ved KBS. Der lægges op til
at de opdaterede principper for
kommunikation ved KBS vil udgøre
anvendelsesstrategien. For mere
information om Aula kan følgende
hjemmeside besøges: Link
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Referat/
Handling

Ole Steen har givet udtryk for, at han gerne vil komme på besøg. Muligheden for at udvalget kan deltage i dele af
skolebestyrelsesmødet undersøges. Lawrence har udarbejdet et udkast til oplæg til politikkerne. Tanken er, at oplægget skal danne
basis for en eventuel drøftelse med politikkerne. Skolebestyrelsen kan med fordel gå i dialog med Ole Steen med henblik på at
kvalificere oplægget forud for en eventuel drøftelse med alle politikerne i BFU. Lene og Brian formulerer nogle spørgsmål til
drøftelsen med politikkerne, der lægges op i teams til kommentering ved skolebestyrelsen.

8.

Talent kommune

Referat/
Handling

Emnet drøftes på et senere møde.

9.

Evt.

Referat/
Handling

Iab.

Pipeline

Elevløft

19.00 –
19.45

19.45 –
20.00

Digitaldannelse – evt. Charlotte M.
Åben skole - rygsæk

Diskussion

Fredericia er umiddelbart valgt til
talent kommune. Der har tidligere
været arbejdet med KBS som
Performance forankring. Skal dette
arbejde genoptages.

Det nye folkeskoletillæg udfordrer
linjetankegangen meget sammen
med den nye lov omkring mere
praksisfællesskab omkring
folkeskolen. Link:
https://uvm.dk/folkeskolen/folkesko
lens-maal-love-ogregler/praksisfaglighed. Disse tiltag
udfordrer linjetankegangen
gevaldigt. Dog er der ikke politisk
niveau meldt noget konkret ud
endnu omkring tankegangen.

Korte informationer eller spørgsmål – ting vi skal være opmærksomme på!
Kirstinebjerg DNA – Interview med forældre – vi skal gerne bruge 4 mere
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