Overbygningsskolen i sydbyen

Skolebestyrelsesmøde d. 27. april kl. 17.00-19.00.
Deltagere:
Afbud:
Dagsorden:
1: Nyt fra
•
•
•

Formanden/bestyrelsen
Ledelsen
Afdelingerne (herunder
opsamling på
forældremøder)

Nyt fra skolebestyrelsesformand
8.6. er der inviteret til fernisering af ”skolen for alle” plakater, kl. 15
– 16 på Nyholmvej i Dronningborg. Tilmelding foregår ved AnneMette Thorsen.
Forvaltningschef, Hans Vedel, har opsagt sin stilling. Ny stilling i
Favrskov kommune.
Møde i netværk for skolebestyrelsernes styregruppe forekommer
snarest. Dialog om besparelser med politikerne er på tale.
Lars(skolebestyrelsesformand) har været til møde i DCUM.
Inklusionsrapport er udkommet. Rapporten er blevet behandlet på
byrådsmøde. Elevkvotient på specialskoler skal sættes op fra 5-6.
Det håbes, at der kan spares ca. 12 millioner, som kan fordeles til
almenområdet.
Nyt fra skoleledelse
Ledelsen sidder pt. og kigger på ressourcetildelingen og
forflyttelserne. Ansættelsesgarantien er ophørt, personale kan
dermed indstilles til påtænkt opsigelse.
Overordnet set er der bekymring for udgiften til specialelever.
Der skal afholdes dialogmøder med skolebestyrelserne i kommunen.
Temaet er ”børns sprog og læsning”. Afholdes d. 10. maj fra kl.
17.00.
Orientering fra de forskellige årgange.
Skriftlig eksamen afvikles i næste uge.
Der skal udarbejdes en kontrakt med ejendomsservice med henblik
på samarbejde.
Der er søgt om afkortet skoledag for specialklasserne i næste
skoleår. Det er nu bevilget.
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Nyt fra medarbejderrepræsentanter
Eksamen for 9. klasse står for døren. Spændende tid.
2: Nyt fra elevrådet

Ikke noget at bemærke.

3:

Timefordelingsplanen ligner sig selv fra sidste år med få undtagelser.

Timefordelingsplanen
Der har sidste år også været taget en beslutning om 2 timer i
geografi og biologi pr. uge – dette fastholdes.
Det vælges at fastholde FLEX-klassen.
Hold/delingstimer i fysik/kemi på 7. årgang etableres ikke i næste
skoleår.
4:
•
•

Evaluering af skolefest og
Tirsdalens Venner.
Sydbyløb

Tirsdalens venner – der er indkommet ønske om at få oplæg ved
Ann Elisabeth Knudsen, hjerneforsker.
Personalets tilbagemeldinger:
Eleverne hyggede sig. Der kommer mange eftertilmeldinger, det
ønskes, at man kigge på tilmeldingsdelen.
Personalet kom sent i gang med planlægningen af festen. Der
ønskes en fælles debat og planlægning. Klasserne skal have større
ejerskab. Forældrene synes umiddelbart, at det var et fint
arrangement. Gode elementer i det, som kan bringes videre.
Der kan være nogle sikkerhedsmæssige udfordringer i at elever har
mulighed for at løbe rundt uden for.
Der savnes nogle aktiviteter for de elever, som ikke nødvendigvis
kan lide diskotek.
Tirsdalens venner skal kigge på, hvad prisen for kaffe og kage bør
være. Der ønskes nye proptrækkere og oplukkere.
Der var overordnet set en god stemning til skolefesten, men der
savnes billeddokumentation fra arrangementet.

Sydbyløb:
Afvikles d. 18. maj.
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Sydbyløbet diskuteres. Det aftales at lave en bred evaluering med
fødeskolerne efter afviklingen.

5:
Princip for lejr og ekskursioner

Det foreslås,
7. klasse: 1 overnatning, 2 dage
8. klasse: 2 overnatninger, 3 dage
9. klasse: 4 overnatninger, 5 dage
Det foreslås også, at der bemandes med 1,5 lærer på klasse på 8.
årgang. Alle ture lægges i efteråret.
Forslag vedtaget af enig bestyrelse.

6:

Lars J. har forslag til valgperioden:

Drøftelse af valgperioden til
skolebestyrelsen.

Der ønskes valg til skolebestyrelsen hvert andet år.
Der vælges 3 medlemmer for 2 år. Der vælges 4 medlemmer for 4
år.
Vigtigt; hav fokus på suppleanterne.
Lars J og Anne-Mette søger i kommunalbestyrelsen.

7:
Orientering fra netværk for SKB
formænd.
8:

Den 13. juni inviteres til afslutning for skolebestyrelsen med
bespisning.

EVT
Dimission afholdelses d. 22. juni, kl. 19 – 21.

Referent: Lars Adamsen
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