Skolebestyrelsen
Referat
Data om mødet
Dato:

9. december 2019

Kl. 19.00 – 21.30
Personalerummet på Borup Skole
Der serveres Gløgg og Æbleskiver

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: Stina, Henriette, Dennis B. og
Mette.
Fra elevrådet deltog Rasmus som suppleant.

Pkt.

Dagsorden:

Ansvarlig:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Nyt fra elevrådet

Toiletkampagne – den er hængt op og der er
taget godt imod dem.
Udluftningskampagne – materialet er færdigt
men endnu ikke sat i værk.
Elevrådet mangler at lave fælles information
til elever og forældre.
Kiera gennemgår indkøb i skoleboden.
Rasmus er fællesrepræsentant for DSE i
Østsjælland. Rasmus har præsenteret DSE–
(Dansk Skole Elever) for elevrådet på Borup
Skole.
Formanden kvitterede for elevrådets arbejde
og engagement.

3.

Evaluering af mobilfri skole

Evaluering af den nuværende ordning.
Eleverne beskriver at mange i udskolingen
afleverer deres telefon i de indkøbte kasser,
mens andre ikke aflevere og vælger at have
deres mobil i egen taske, ganske få vælger
at lade deres mobil blive hjemme. Eleverne
oplever det som positivt ikke at blive
forstyrret af mobilen i timerne.
Eleverne argumenterede alligevel for en
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justering af ordningen for udskolingen.
Det kan fylde at tænke på hvad der foregår
på de sociale medier i løbet af skoletiden.
Eleverne oplever at det nogle gange kan
tage for lang tid med aflevering, ikke
aflevering eller snyd med aflevering af
telefonerne.
Det var positivt at kunne bruge mobilen i
gruppearbejdet i projektopgaven.
Andre elever oplever at blive mindre
forstyrret i gruppearbejde ved ikke at have
adgang til deres mobil.
Lisbeth (på egne vegne) Oplever at det er en
lettelse for nogle elever ikke at blive
forstyrret af deres mobil.
Bestyrelsen har generelt fået opbakning til
den mobilfri skole.
Elevrådet har foreslået en ændring af den
nuværende ordning. Ønsket er en justering
for udskolingen.
Ordningen fortsætter uændret.
Næstformanden huskede eleverne på, at
selvom man er uenig i beslutningen, er man
nødt til følge reglerne. Dette var eleverne
enige i.

4.

Henvendelse fra Solveig Nyenstad
Se bilag

Jakob orienterede.
Ønsket er at samskabe en
debat/foredragsaften.
Temaer: digital dannelse, robuste børn,
livsduelighed, de markante forældre,
Drøftelse af mulige foredragsholdere.
Jakob svarer på henvendelsen.

5.

Elevfravær.
Drøftelse i forlængelse af sidste møde
med henblik på at afklare hvordan, dette
tema skal behandles fremadrettet.

Orientering om elevfravær.
Opgørelse over elevfravær efter 81
skoledage.
Bag tallene er der enkelte elever med et højt
fravær.

6.

AULA
Kort orientering om indførelse af AULA
på Borup Skole.

Kort orientering om Aula.
Forældre arrangement 10/12 kl.16-17 og
Kl. 19-20.

7.

Økonomisk overblik
Herunder prognoser for elevtal mv.

Orientering om forventede antal
Børnehaveklasser – 2.
Økonomi, vi forventer at have afdraget det
meste af vores underskud.
Bl.a. har SFO’erne fået tildelt flere midler til
øget åbningstid.
Der vil være luft til at lave investeringer
Bl.a. boldgården foran skolen, evt.
elevmøbler til mellemtrinnet.
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8.

Meddelelser

Skole og forældre – 5 fokusområder de
kommende 4 år.
• Styrke kvaliteten i skolens
børnefællesskaber.
• Bedre kvalitet i skole-hjemsamarbejdet
• National og kommunal prioritering af
folkeskolen
• Et bedre samarbejde med
skolebestyrelserne
• En stærk forældrebevægelse
Budget møde: d. 13/01-20 Dennis, Dennis,
Lisbeth, Karin og Jakob.
Bestyrelsesmøde d. 15/01-20.

9.

Eventuelt
Punkter til kommende møder:

Skolelederens jule nyt – temaer:
Aula
Fravær – nye regler
Elevrådets arbejde med toilet- og udluftnings
kampagne.
Mobilfriskole fortsætter.
Kommende møde:
Budget,
Høring om vision "Gode skoler - Køges
fremtid"
Til et kommende møde:
Orientering fra lærerne omkring mobilfriskole
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