HEDEGÅRDSSKOLEN

THISE SKOLE

Nordens Allé 56
9700 Brønderslev
Telefon 99 45 48 58
Fax 98 80 19 77
heskolen@99454545.dk
www.hedegaardsskolen-thiseskole.skoleporten.dk

Jens Thise Vej 26
9700 Brønderslev
Telefon 99 45 48 03
Fax 98 88 74 90
th@99454545.dk

Skolebestyrelsesmøde
19. januar
Møde indkaldt af

19.00 – 21.30

Hedegårdsskolen

Brian Lentz

Mødetype
Arrangør
Referent

Ole Dahl

Tidtager

Deltagere

Fraværende

Brian Lentz, Heidi H. Nielsen, Lone Hougesen, Helle Bønnelykke, Jan Mogensen,
Michael Yde Nielsen, Bjarke Bjerg, Richardt Duus, Helle Homann Jespersen,
Karen Strandfelt, Lisbeth Nielsen, Noah S. F. Jørgensen, Noah Emil Broberg,
Mathilde Bønnelykke, Carsten Bruun, Ole Dahl og Christian Bak
Jan
Fraværende: Noah S. F. Jørgensen, Heidi Nielsen

1. Godkendelse af referat
BL
Indkaldte:
Diskussion

Duus, Helle Homann Jespersen, Karen Strandfelt, Lisbeth
Nielsen, Noah S. F. Jørgensen, Noah Emil Broberg, Mathilde
Bønnelykke, Carsten Bruun, Ole Dahl og Christian Bak

Referat godkendt
Konklusioner

Handlingspunkter

Brian Lentz, Heidi H. Nielsen, Lone Hougesen, Helle Bønnelykke,

Sidste referat gennemgås
med evt. opfølgning
Jan Mogensen,
Michael Yde Nielsen, Bjarke Bjerg, Richardt

Fraværende: Noah S. F. Jørgensen, Heidi Nielsen
Ansvarlig

Deadlinedatoer

2. Drøftelse af referat fra Børne- Skoleudvalgets møde den 12. januar
Referatet kan læses på www.bronderslev.dk inden SB mødet
Diskussion
CK orienterer om de fire opstillede metoder til at løse modtager-/asylklasseproblematikken jf. referat fra Børne - Skoleudvalget d.
12/1.
CK orienterer desuden om problemer med at indsluse overbygningselever fra Toftegårdsskolen – som det ser ud de næste 4 år, så
har HE ikke plads til at rumme overbygningseleverne fra Toftegårdsskolen. Der kan selvfølgelig blive tale om at flytte 10. kl centeret
for at skabe plads. Dette er dog ikke et ønskescenarie. Klasserne på HE er som bekendt ret store, så det svært at se, at der kan
indsluses særlig mange børn fra modtagerklassen. HE er dog bevidst om forpligtigelsen i forhold til at være med til at løse den
akutte problemstilling på Skolegades Skole.
Konklusioner

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

3. Forslag til styrelsesvedtægten
CK
Materialet er udsendt inden mødet. Der er høringsfrist den 12. februar. Udkast til høringssvar
påbegyndes. Afsluttes på næste møde i SB.
CK orienterer om, at forslag til styrelsesvedtægten også skal drøftes i MED.
CK fremlægger bekymring om at kun én af distriktslederne tænkes at indgå i det fælles rådgivende organ. Dette er problematisk i
forhold til at give oplysninger videre til alle distrikter. CK foreslår at alle distriktsledere deltager i det fælles rådgive nde organ.
HJ har snakket med elevrådet om et fælles distriktselevråd – har svært ved at se ideen med dette organ, idet eleverne er naturligt
tilknyttet ét undervisningssted. Dette ønskes der spurgt ind til i et høringssvar
Diskussion
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CK undrer sig over, at han for fremtiden ikke kan flytte elever imellem undervisningssteder. Dette kan kun gøres med samtykke fra
forældrene. Spørgsmålet er om Carsten Otte så har bemyndigelse til dette – eller har byrådet? Begrænsningen kan virke
modsætningsfyldt, når distriktslederen har ansvaret for distriktets økonomi.
Et andet spørgsmål er, hvis forældrene takker ja til at deres barn kan gå på et andet undervisningssted i distriktet, kan de så få
udgiften til transporten dækket.
Der diskuteres desuden varslingsfrist i forhold til lukning af et underisningssted – dette ønskes at det kommer til at fremgå af en ny
styrelsesvedtægt.
Sammensætning af ny skolebestyrelse:
CK orienterer om uklarheder om reglerne for sammensætning af de nye bestyrelser - spec i forhold til rep. Fra LBO. Som det ser ud,
så kan der komme en overep.af LBO og SFO-delen i den kommende bestyrelse – dette på bekostning af rep. fra Hedegårdsskolen.
Dette tages med i et høringssvar.
CK undrer sig over valgprocedure for valg af meda rbejderrep. Teksten er uklar.
Konklusioner
Der er enighed om, at et høringssvar laves i samarbejde med MED. Under hensyntagen til, at en del af bestyrelsen repræsentere r
Thise og deres bekymring for lukning af et undervisningssted.
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Følgende forhold ønskes med i et høringssvar:
Fælles distriktselevråd – hvad er formålet?
Hedegårdsskolen ønskes bedre repræsenteret i en kommende bestyrelse.
Hvorfor skal der kun indgå 3 elevrepræsentanter, når distriktet består af 4
underisningssteder?
Valgproceduren for valg af medarbejderrepræsentant - der tænkes valgt én person
fra hvert underisningssted, men ifølge oplægget står der, at de to der får flest
stemmer bliver valgt.??

MED, CK

4. Skolepolitiske målsætninger
CK
Der er kommet et oplæg, samt materiale. Dette uddeles på mødet. CK giver en kort intro til arbejdet med
disse. SB skal kvalificere dette arbejde inden den 12. februar
CK orienterer om de nye skolepolitiske målsætninger og deres tilblivelse. Man har ønsket en øget inddragelse af dem, som
målsætningerne vedrører (elever, medarbejdere, bestyrelse osv)
Målsætningerne er 1) Elevernes læring understøttes af læringsmålstyret undervisning, 2) Elevernes trivsel understøttes af nære
relationer, 3) Elevernes skoledag understøttes af varierede undervisningsmiljøer.
Man har med de valgte mål ønsket, at de skal være så enkle, at de er målbare.
Diskussion

Konklusioner
Det undrer, at ”bevægelse i undervisningen” ikke fremgår som et mål under ”Den varierede skoledag”

Handlingspunkter
SB læser de skolepolitiske mål til næste gang, og kommer med evt. input til
ændringer og tilføjelser.

Ansvarlig

Deadlinedatoer

5. Økonomi
CK
Diskussion
Vi nærmer os regnskabsårets afslutning. Der gives en status
CK orienterer om, at der nok har været udmeldt forsigtige tal i forhold til regnskabet. De nyeste tal viser, at underskuddet er
indhentet i løbet af dette skoleår, og at Hedegårdsskolen kommer ud med et mindre overskud. Dette resulterer i, at der fremov er
kan imødekommes lidt flere ønsker i forhold til undervisningen. Hedegården (SFO) er stadig lidt udfordret grundet sygemeldinger.
Hedegården kommer dog ud med et overskud på 126.000, som dog er under halvdelen af det budgetterede. Thise Skole kommer
også ud med et overskud – ca. 70.000,- Dette er noget mindre end sidste år, men det skyldes fortrinsvis sygemeldinger, samt at en
ældre medarbejder gik på pension. LBO’ens økonomi er ulogisk sammensat – mest pga. en skæv fordeling af lønudgifterne mellem
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børnehavedelen og SFO delen. Underskuddet fra sidste år er nedbragt og udgør nu ca. kr. 377.000, - Skævdelingen forsøges tilrettet
til næste budgetperiode.
CK orienterer om kommende udgifter til særligt IT. Skolens computere er meget nedslidte og det undersøges hvordan og hvilke d er
skal anskaffes.
Konklusioner

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

6. Lektier og lektiecafe
SB
Diskussion
Disse to punkter var et ønske fra sidste møde.
Der diskuteres forskellige forhold og enkelte problemer omkring at eleverne ikke har dag til dag -lektier for mere. HJ pointerer, at en
del af problemet med at gennemføre lektiecaféen bunder i, at lektiecafé -timerne ikke er spredt nok i skemaet. Timerne skal give
mening.
Konklusioner
Placeringen af lektiecafétimerne i skemaet er vigtig . Det at bevæge sig fra en skoledag med mange lektier til en skoledag med langt
færre er en kulturændring – og dette tager tid.
Handlingspunkter

Ansvarlig

Større spredning af lektiecafétimerne

Skemalæggerne

Deadlinedatoer

7. Juleklip
Bjarke
Diskussion
Punktet drøftes med afsæt i oplæg fra sidste møde
Drøftelse af, om forældre bør spørges i forhold til, om det er en god idé med ex juleklippedag, skolefest osv.. Evt. kan Intra bruges i
forhold til en undersøgelse.
Konklusioner
Enighed om at Intra med fordel kan bruges af SB til at lave undersøgelser blandt forældre. Resultatet af disse kan indgå i SB ’s
arbejde.
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

8. Modtageklassens placering
BL
Diskussion
Se punkt 2.

Med afsæt i dagsorden fra udvalget og evt. referatet tages en drøftelse

Konklusioner

Handlingspunkter

Ansvarlig

9. Fra afdelingerne
DOS, OD, CB,CK, repræsentanter fra personalet, samt elevrådet
Diskussion

Nyt fra afdelingerne og elevrådene

Deadlinedatoer
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Hedegårdsskolen
En del episoder omkring slagsmål opstået i elevpauserne, har taget meget tid at få optrevlet. De fleste opstået omkring
snekast/vask. En af episoderne har uheldigvis været delt på facebook.
CK orienterer om SFO’ens varetagelse af den understøttende underv isning i indskolingen. SFO’en har afsat ekstra ressourcer til at
gennemføre undervisningen med bla. værkstedsundervisning. Dette er en succes.
Thise
CB orienterer om problemer i forhold til forældrenes aflæsning af børn nær indgangen til skolen .
LBO
Lisbeth orienterer om, at Kasper stopper - desværre. Snarligt kommer der en daglig leder – dette ses der frem til. CK roser
personalet i LBO’en for deres indsats i perioden uden daglig leder – alle har formået at få tingene til at gå på bedste vis.
Elevrådet, Thise
Noah orientere om, at der ønskes svømning også på 6. årgang. Desuden ønskes en skolebod igen samt automater med vand og lidt
mad. I elevrådet har der desuden været talt om ”Elevtelefonen” et tilta g hvor unge kan ringe og få råd om alle ting der ve drører
skolen – ex. Trivsel, afgangsprøverne, relationer til elever og lærere, karakterer, lektiecafé mm.
Desuden fortæller Noah, at legepatruljen er kommet nogenlunde op at køre igen.
Elevrådet, Hedegårdsskolen
Mathilde orienterer også om besøg fra ”Elevtelefonen” De har lagt en stor stak visitkort, som elevrådet vil omdele.
HJ fortæller om tur til Hamborg sammen med elever og MM. Dette var en del af et ”Erasmus+” projekt (tidligere Comenius) Eleve rne
har være privat indkvarteret. Turen var en stor succes og har bibragt stor kulturel forståelse. CK bakker op om betydningen af denne
slags tiltag – de giver eleverne positive oplevelser, og de erfarer, at de har gode kompetencer fx i forhold til at kunne stå frem og til
at samarbejde.
Konklusioner

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Til næste møde
Alle
Diskussion

Punkter til næste møde i SB

Konklusioner

Handlingspunkter

Personalenyt (uden elever)
[Tildelt tid]

[Oplægsholder]

Diskussion

Konklusioner

Handlingspunkter
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