Skolebestyrelsen
Mødeindkaldelse
Data om mødet
Dato:

20. august 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:
Kiera 7.a
Kiera.holly.creffeld@borupskole.dk
Ejnar Wibe Juul 6.b
ejnarwj@gmail.com
Afbud:
Henriette Holstener Didriksen
Betina Christensen
Ejnar Wibe Juul 6.b.

Pkt.

Dagsorden:

Ansvarlig:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Nyt fra elevrådet
Uvist om elevrådet har
konstitueret sig.

Elevrådet har aftalt at lave kampagner for:
• Bedre undervisningsmiljø
• Bedre toiletvaner – små tips og ”nudging”
• Udluftning i klasserne – husk at åbne vinduerne
osv.
• Skrald oprydning – ønske om at lave en
oprydningskampagne, vi rydder op efter os
selv.
Ønsker:
Flere vandautomater,
Udskolingens fællesarealer
Renovering af legepladsen i skolegården
Boldgård foran skolen – boldene ryger ud af målene.
Udfordringer –
Bolde bliver ”lånt”/”stjålet” mellem klasserne.
Bestyrelsen opfordrer elevrådet til at arbejde videre
med hvordan klasserne kan imødegå udfordringen.

3.

Dialogmøde 29. august
udskudt til den 10. oktober
kl. 17.00 – 19.00
Budgetproceduren er ikke
afklaret.

Dialogmødet er sammenfoldende med afslutningen af
emneugen om FN’s verdensmål og åbent husarrangement på Borup Skole fra 16.00 – 18.00.
Borups Skoles bestyrelse og ledelse kan ikke deltage i
dialogmødet.
Drøftelse af kommende budgetforhandlinger.
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Jakob gjorde bestyrelsen opmærksom på at byrådet
har besluttet at lejrskolen for 8. kl. skoleåret
2020/2021 er sparet væk.

4.

Bestyrelsens konstituering
Er vi de rigtige personer på de
rigtige poster?

Dennis Birn fortsætter som formand.

5.

Forældremøder i løbet af
skoleåret

Drøftelse at bestyrelsens deltagelse i
forældremøderne.
Tilkendegivelse af forskellige holdninger.
Deltagelse i forældremøderne er en måde at være
synlige på.
Bestyrelse er enige om at fortsætte med den aftalte
praksis.
Lærerne kontakter de relevante skolebestyrelses
repræsentanter for at aftale dato for forældremødet.

Betina har lavet et forslag til,
hvad man kan tale om på disse
møder.
Bilag: Betinas forslag

5.

Ny lov om skolefravær
Orientering

Jakob orienterede om den nye lov, gældende fra
01/07-19, om fravær fra skolen samt skolens
håndtering af loven.
Bekendtgørelsen der er i høring til den nye lov,
opererer med at skolelederen skal være ”restriktiv” i
vurderingen af ekstraordinær frihed.
Eleverne registreres for sygdom, ulovligt fravær og
ekstraordinær frihed.
Skolebestyrelsen ønsker at drøfte principper for
håndteringen af loven.

Resultater og målinger
Drøftelse: Ønsker
skolebestyrelsen at gå
nærmere i detaljer med de
forskellige målinger og
resultater som kan genereres
for Borup Skole?
Karakterer – trivselsmålinger –
nationale test –
fraværsopgørelser – overgang
til ungdomsuddannelser –
andre undersøgelser.

Ledelsens har med jævne mellemrum præsenteret
”interessante tal”.
Ønsker bestyrelse at se disse tal?

7.

Orientering om ny
elevmåling: Insight

Jakob orienterede om den kommende undersøgelse i
Insight.
Undersøgelsen gennemføres før efterårsferien.

8.

Meddelelser

9.

Eventuelt
Punkter til kommende møder:

6.

Bestyrelsen ønsker at se tal for bl.a.
Trivsel (national trivselsundersøgelse)
Karakterer
Osv.

Forældrehenvendelser:
Dennis Ågård har fået en henvendelse vedr. lange
skoledage i valgfag på 7.årgang.
Kan det passe at skoledagen kan være frem til 16.00?
Ja, hvis undervisningen er omlagt.
Formanden har fået en forældrehenvendelse om
• Elevmøblerne på mellemtrinnet
• Skoleboden
• vikardækning
Bestyrelsen ønsker at forældrene orienteres om
skolebodens funktion.
”på Borup Skole er skoleboden et supplement til
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madpakken”. Skolen prioriterer at eleverne spiser
madpakke i klassen sammen med deres kammerater.
Der er afsat lærere der spiser sammen med eleverne.
Kommende møder:
• Håndtering af ændret lov om fravær.
• Interessante tal
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