Skolebestyrelsen
Referat
Data om mødet
Dato:

11. februar 2019

Kl. 19.00 – 21.30
Personalerummet på Borup Skole

Mødedeltagere:
Betina Christensen
Marianne Joldersma
Katja Jacobsen
Stina Andersen
Dennis Kirkeby Birn
Dennis Aagaard
Henriette Holstener Didriksen
Mette Larsen
Lisbeth Tønnesen
Jakob Dalgas
Karin Villumsen - souschef (referent)
Elevrepræsentanter:
Rasmus 6.A (formand)
Lonnya69@gmail.com
Ejnar Wibe Juul 6.b
ejnarwj@gmail.com
Afbud:

Pkt.

Dagsorden:

Ansvarlig:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Nyt fra elevrådet

Der har været nyvalg til elevrådet.
Ved næste elevrådsmøde, d. 26/2
konstituerer elevrådet sig og vælger
repræsentanter til skolebestyrelsen.
Rasmus har deltaget i et møde med
skoleudvalget.

3.

Borup Skole – Mobilfri Skole
Jf. beslutning fra sidste møde
fremlægges hermed forslag til
ordensregel.
Bilag: Forslag til ordensregel.

Der er en underskriftindsamling i gang bl.a.
eleverne.
Drøftelse af forslaget til ordensregler for
mobilfri skole.
Ønske om at der lægges vægt på det man
gerne vil opnå med politikken. F.eks. at
eleverne er mere nærværende overfor
hinanden i pauserne.
Mobiltelefonen medbringes som hidtil under
eget ansvar.
Skolebestyrelsen vedtog princippet med de
ændringer der blev tilføjet under mødet.

4.

Kommunikationspolitik – AULA
Skolens AULA team har sammen med
skolebestyrelsen været til temamøde om
kommunikation og AULA.

D. 7/2 deltog bestyrelsen sammen med
AULA teamet i en temaaften med Maria
Akselvoll omkring kommunikation med
forældre i intra og AULA
Kan man formindske informationsmængden i
Side 1 af 3

Drøftelse: Giver dette anledning til ønske
om ændring af princip om
kommunikation?
Bilag: Nuværende princip om
kommunikation og samarbejde

f.eks. ugeplanen, som af og til minder om en
gentagelse af ugens skema.
Opfordring til at eleven får mere ansvar i
kommunikationen mellem skole og hjem.
Eleverne skal trænes i at tage ansvar for at
planlægge lektier og bringe information frem
og tilbage mellem skole og hjem.
Køge kommunes AULA motto:
AULA her skriver vi sammen – kort og godt.
Hvad vil vi med ugeplanen?
Kommunikation vil også blive drøftet i
personalegruppen.
Skolebestyrelsen har drøftet principperne for
kommunikation og AULA.
Bestyrelsen finder ikke anledning til at ændre
i princippet for kommunikation.

5.

Gennemgang af principper
Princip om sponsorer
Princip om vikardækning

Princip for sponsorer – godkendt uden
ændringer.
Princip for vikardækning –
Drøftelse af vikardækningen.
Princippet genskrives af JD til godkendelse
på næste bestyrelsesmøde.

6.

Aktuel orientering fra skoleledelsen
•
•

Indskrivning og økonomi
Politiske aftaler med betydning
for Borup Skole. Praksisfaglighed
og Justering af Folkeskolen.

Indskrivning og økonomi.
De kommende 0.klasser starter her på
skolen 01/04 i to grupper. Der dannes
klasser senere på foråret efter skolens
principper for klassedannelse.
Skolelederen har afleveret en redegørelse til
forvaltningen for at nedbringe skolens
underskud.
Politiske aftaler Praksisfaglighed og valgfag i 7. klasse med
prøve efter 2. år.
Justering af folkeskolereformen, bl.a.
Noget om §16.b. osv.

7.

Øvrige meddelelser

Orientering og drøftelse fra dialogmødet om
inklusionsstrategien.
Der er stadig ikke noget præcist omkring
Incitamentsstrukturen.

8.

Eventuelt
Herunder punkter til kommende møder

På S.B. mødet 17/6 vil bestyrelsen drøfte om
prøveperioden for mobilfri skole skal
fortsætte.
13/3 –
• Godkendelse af Princip for
vikardækning.
• Budgetopfølgning
• Gennemgang af princip for
rummelighed.
• Spisepausen – drøftelse af længden.
Ledelsen undersøger hvordan
Side 2 af 3

•

spisepausen afvikles på de forskellige
årgange.
Timefordelingsplan – gennemgang

Inklusionsstrategien – til bestyrelsen og ud
på hjemmesiden.
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