Brønderslev Nord
Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Skolebestyrelsesmøde
4. oktober 2016

16.00 – 19.00

Hedegårdsskolen

Møde indkaldt af

Brian Lentz og Christian Bak

Bemærk

Husk at Børne- og Skoleudvalget har møde med SB fra 16.00 – 17.00. Særskilt dagsorden følger

Deltagere

Der vil være kaffe, kage og frugt til mødet
Michael Yde Nielsen, Karen Strandfelt, Lisbeth Nielsen, Helle Jespersen, Emma Taagaard, Lene Hansen,
Gitte Ørum, Grethe Christensen, Dorte Brønden, Lotte Andersen, Jan Mogensen, Noah Jørgensen, Jill
Hvarregaard, Robert Larsen, Heidi Andersen, Christian Bak
Afbud fra Richardt Duus, Lisbeth Nielsen, Jette Laursen (Gitte Ørum deltog som suppleant)

Opfølgning – referat siden sidst
Diskussion

Sidste to møders referater gennemgås med evt. opfølgning - underskrives

Evaluering af mødet med Børne- og Skoleudvalget tages under dette punkt.
Drøftelse af to emner;
samling af overbygningen tilHedegårdsskolen
muligheden for brug af tolærerordning og en kortere skoledag
Konklusioner
Positivt at Udvalget kommer i dialog med SB.
Det er positivt at høre politikernes perspektiver – også at de er forskellige.
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

1. Facebook og privatskole
Helle Jespersen
Diskussion

Der er oprettet en Facebook gruppe omkring en privatskole i Brønderslev by. Gruppen er oprettet af Brian. Helle ønsker en drøftelse
af dette på vegne af personalet på Hedegårdsskolen.
Oprettelsen af gruppen er lavet af Brian som en protest omkring samarbejdet med Byrådet – eller mangel på samme.
Det opleves af personalet som et angreb på deres faglighed og det kan i sidste ende ramme Hedegårdsskolen, da det nok vil være
den elevgruppe, der er segment for elevgruppen til en evt. privatskole. Personalet vil gerne høre om Brian har opbakning til skolen
eller ej?
Brian har stor opbakning til skolen og synes, det går rigtig godt i Brønderslev Nord. Der er dygtige ansatte i skolen og stor
opbakning til dem.
Det er der stor opbakning til fra SB. Personalet gør det rigtig godt for vores elever. Brian arbejder for Hedegårdsskolen.
Konklusioner

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

2. Skolereformen og skoledagens længde,
længde, samt Lektiecafe
Diskussion

Andre kommuner har som en beslutning i Byrådet givet skolerne lov til at konvertere understøttende undervisning til tolærertimer.
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af dette ift. et forslag til Byrådet
Desuden ønskes en drøftelse af hvordan lektiecafeen organiseres på skolerne?
Konklusioner

Brønderslev Nord
Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Helle får besøg af Lone Lex for at se på skoletimerne. Emma tager det med elevrådet.
Der nedsættes et udvalg der ansøget Byrådet om muligheden for at få en 16b. Lene, Helle og Emma er med i udvalget.
Lektiecafeen kan være svær at få til at give mening for eleverne. Helle har tilbagemeldinger med – der tegner et billede af, at
lektiecafeen virker, når det er midt på dagen.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadlinedatoer
Der nedsættes en arbejdsgruppe

Helle

3. Trafik omkring Hedegårdsskolen
Diskussion

Der har været henvendelser omkring fodgængerfeltet ved Tolstrupvej. Det er et stykke fra skolen, men der er pres på om morgenen .
Kan skolepatruljen evt. udvides til det område? Hvordan vurderes trafiksikkerheden? Kan der evt. laves intelligent fartsænkning i
området?
.
Konklusioner
Det undersøges om der kan gøres noget ift. trafiksikkerhedsudvalget

Handlingspunkter

Ansvarlig

Drøftes med OD

CK

Deadlinedatoer

4. Orientering om budget 2017
Diskussion

Christian orienterer om budget 2017. Kort beskrivelse er udsendt

Konklusioner

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Ansvarlig

Deadlinedatoer

5. Punkter til næste møde
Diskussion
Overbygning er i høring
Ansøgning om 16b – status
Anonyme henvendelser fra forældre – hvordan gør man det?
Konklusioner

Handlingspunkter

6. Afrunding
Diskussion
Herunder nyt fra personalet, afdelingerne og elevrådet.
SB bakker op om forslaget/ansøgningen fra Solstrålen om alternative lukkedage
Der er salg af stoffer i Hedelund. Der kommer et arrangement på Toftegårdsskolen. SSP er opmærksomme på det.
Elevrådet (HE) har drøftet mobilfri dage – succes for 7. og 8. klasse – knapt så meget for 9. klasserne.
Elevrådet (TH) har købt bolde til alle klasser og gym.salen er åbnet i frikvartererne.

