Skolebestyrelsen
Referat
Data om mødet
Dato:

17. juni 2019

Kl. 19.00 – 21.30
Personalerummet på Borup Skole
Der er indkøbt mad (Tapas) og lidt
drikkevarer, så gem lidt appetit.

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:
Kiera 7.a
Kiera.holly.creffeld@borupskole.dk
Ejnar Wibe Juul 6.b
ejnarwj@gmail.com
Afbud:
Uden afbud: Kiera og Ejnar

Pkt.

Dagsorden:

Ansvarlig:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Nyt fra elevrådet

Ingen fremmødet.

3.

Ordensregel om Mobilfri skole

Eleverne har forskellige oplevelser med
ordningen.
Flere ønsker at man kan lave egne aftaler /
regler i klasserne/ på årgangene.
Nogle klasser oplever at der er mere leg i
frikvartererne.

Evaluering af prøveperioden samt
beslutning om ordensreglen skal
fortsættes.

Personalet har forskellige holdninger.
Der er ikke en entydig melding fra lærerne.
Flere opfordrer til at man i klasserne / på
årgangene laver aftaler/regler som eleverne
er involveret i at vedtage.
Andre har gode erfaringer med mobilfri
ordningen og vil gerne fortsætte.
Bestyrelsen besluttede at forlænge
ordningen for resten af 2019. Ordningen
evalueres ved det sidste møde før jul.
(december mødet).

4.

Budget 2020

Jakob orienterede om status på de
kommunale høringer.

Orientering om politiske beslutninger
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5.

Forældremøder i løbet af skoleåret
Evaluering af bestyrelsesmedlemmernes
deltagelse i forældremøder i løbet af
skoleåret 2018-2019

Hvordan fordeler skolebestyrelsen sig på
forældremøderne:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stine
Dennis Å.
Katja
Stine & Henriette
Marianne
Betina
Dennis B.
Marianne
Henriette
Dennis B./ Betina

Ønske om at Betina opdaterer det lille
talepapir/drejebog der kan bruges på
forældremøderne.
Temaer –
mobilpolitik (to – tre vigtige begrundelser for
ordningen)
Principper der er revideret.
Næste valg til skolebestyrelsen er i foråret
2020.

5.

Skoleårets planlægning 2019 - 2020
Orientering om status

Jakob orienterede om årets fagfordeling og
planlægning.
Forventer at klasselærere kan offentliggøres
løbet af uge 25.
Der er ansat en ny lærer og overflyttet to
lærere.
Aula – KL har udskudt ibrugtagningen til uge
43.
Skolen fortsætter med at bruge Intra.

6.

Mødeplan skoleåret 2019-2020
Skolelederen foreslår:
Onsdag den 21. august
Torsdag 29. august 17.00 -18.30
Dialogmøde
Tirsdag den 10. september
Mandag den 21. oktober
Torsdag den 14. november
Mandag den 9. december
Onsdag den 15. januar
Tirsdag den 25. februar
Mandag den 16. marts
Torsdag den 16. april
Tirsdag den 19. maj
Onsdag den 10. juni

Første møde
tirsdag d. 20. august.

7.

Meddelelser

Ingen

8.

Eventuelt
Punkter til kommende møder:

Lastbil kørsel i skolegården – drøftelse.
Hvad er status på pullerter?
KV følger op hos ETK.
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en
forælder omkring kørsel i skolegården
Til kommende møder:
Mobiltelefon ordningen evalueres ved det
sidste møde før jul. (december mødet).
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