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Skolebestyrelsesmøde
9. februar 2016
Møde indkaldt af

19.00 – 21.30

Thise Skole

Brian Lentz og Christian Bak

Mødetype
Arrangør
Referent

Ole Dahl

Tidtager
Deltagere

Brian Lentz, Heidi H. Nielsen, , Helle Bønnelykke, Jan Mogensen, Michael Yde Nielsen, Bjarke Bjerg, Richardt Duus,
Helle Homann Jespersen, Karen Strandfelt, Lisbeth Nielsen, Mathilde Bønnelykke, Carsten Bruun, Ole Dahl og Christian
Bak

Fraværende

Lone Hougesen, Jan Mogensen, Noah S. F. Jørgensen

1. Opfølgning – referat siden sidst
[Tildelt tid]

[Oplægsholder]

Diskussion

Sidste referat gennemgås med underskrivning

Konklusioner
Referat godkendt

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

2. Høring til styrelsesvedtægten
Brian
Diskussion
Udkast vedlagt
Til stk. 9.1 i høringssvaret blev diskuteret beslutningen omkring omlægning af USU-timer til to-lærerordning. CK præciserer, at
beslutningen om en sådan omlægning ikke ligger på den enkelte skole, men hos forvaltningen.
Desuden blev der på mødet diskuteret omfanget af lektier, som enkelte steder stadig opleves som for højt. Dette bliver der opfordret
til at drøfte med de lærere, hvor mængden er for stor. Lektiecafe blev også drøftet, hvor håndteringen af dette ”fag” også opleves
forskelligt. Vigtigt er det at bemærke, at lektiecafe også består af faglig fordybelse – denne del kan sikkert dyrkes noget mere.
Punkt 19 blev diskuteret – her ønsker man sætningen med de 76,1 % som oplever skoledagen for lang slettet – dette kan ikke
nødvendigvis bruges som et argument for at gøre skoledagen kortere .
Konklusioner
Punkt 19 – her udelades sætningen med de 76,1 % som oplever skoledagen for lang. CK omformulere punkt 19 og herefter skal
udkastet drøftes i MED på Thise skole inden det kan afsendes.
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

3. Skolepolitiske målsætninger
Christian Bak
Diskussion
Udkast blev udleveret på sidste møde. Forslag til kvalificering af målene samles og skrives ind.
CK orienterer om, at de skolepolitiske målsætninger er blevet bearbejdet i både MED og på lærermøde – der er her blevet lavet
forskellige ændringsforslag, som sendes til forvaltningen .
Konklusioner
De ændringsforslag som lærerne og MED har lavet sendes til forvaltningen.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer
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4. Trafik og strategi
Carsten og Christian, samt bidrag ved Ole
Diskussion
På sidste møde drøftede SB trafikudfordringer på Thise – kan der laves en strategi eller et udvalg.
CB orienterer om, at der fra skolens side opfordres til at bruge fodgængerfeltet. Der er et problem med, at biler parkerer
umiddelbart foran hovedindgangen – dette giver problemer i forhold til oversigtsforholdene for de børn der skal krydse vejen.
CB lufter muligheden for at få opsat et ”parkering forbudt skilt” for at løse problemet. Der bliver ligeledes drøftet lignende
problemstilling på Hedegårdsskolen, hvor der bliver parkeret selv om der er forbudstavle. CK opfordrer til at der i bestyrels en bliver
nedsat et trafik-udvalg til både Thise skole og Hedegårdsskolen, som kan komme med forskellige løsningsmodeller.
CB orienterer desuden om, at pga kommunens strategi om mindre saltning i kommunens yderområder, så er den nye cykelsti meget
glat i frostvejr.
Konklusioner

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Brian tager kontakt til teknik og miljø udvalget med henblik på at gøre opmærksom
på problemerne med dels parkeringsforholdene ved Hedegårdsskolen og dels
problemet med parkering foran Thise skole

5. Energidrik – principper for sund skole
CK
Diskussion
Vi har oplevet at elever begynder at tage energidrik med i skole, slik mm. Der ønskes en principdrøftelse
Emnet er i dag blevet drøftet i SSP, hvor der ønskes en generel holdning fra det samlede skolevæsen i Brønderslev Kommune
omkring problemet.
Der bliver drøftet generel sund kost og elevernes indtag af sodavand og slik i bl.a. elevernes projektuge. Desuden bliver dis kuteret
forskellen på alm. sodavand og på energidrik.
Konklusioner
SB er enig i, at energidrik ikke hører til på skolen, og at dette ikke skal medbringes.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

CK formulerer SB’s holdning i et holdningsnotat, som kan udmøntes.

6. Ansættelse
CK
Diskussion
Hvornår ønsker SB at være med i et udvalg? Faste stillinger giver sig selv, men hvad med vikariater?
Diskussion omkring vikariater som bliver forlænget flere gange.

Konklusioner
SB ønsker at den nuværende procedure fortsætter dvs. at SB kun deltager ved ansættelse til faste stillinger.
Til den kommende ansættelse af skoleleder på Hedegårdsskolen deltager Brian, Richardt og Helle B.
Handlingspunkter

Ansvarlig

7. Valg til SB
Brian
Diskussion
Drøftelse af valg til SB og håndteringen af dette.
CK orienterer om, procedure omkring afholdelse af valg til den nye skolebestyrelse, som skal være parat 1/8 2016.

Deadlinedatoer
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Konklusioner
CK rundsender skrivelse fra Lars Leed til SB – hvis der er indvendinger til dette gives skriftlig respons til CK.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

8. Nyt fra afdelingerne
Alle
Runde ved de forskellige afdelinger – herunder også elevrådet
Thise: Der er blevet taget afsked med Bent Sørensen, som er gået på pension. I hans stilling er tiltrådt Hans-Peter Nielsen.
LBO: Lisbeth orientere om, at aldersgrænsen for at komme i børnehave nu er 2 år 10 md og ikke 3 år som tidligere.
Elevråd: CK fortæller om et møde med det mindste elevråd, som kom med gode ideer og betragtninger om bl.a. vandautomat er og
toiletter.
Hedegårdsskolen: CK fortæller om status vedr. rullegardiner – Carsten Højen er sat på opgaven med at indhente tilbud.
OD orienterer om den forestående skolefest og gør opmærksom på, at medlemmerne i SB er meget velkomne til at melde sig som
bar-vagt til skolefesten.

9. Punkter til næste møde
Brian
Indsamling af punkter til næste møde
Erstatningsansvar ved ødelagte materialer

10. Personalenyt
Christian
Afholdes uden deltagelse af elever

11. Eventuelt
Alle
Diskussion
På mødet blev diskuteret en evt. præventiv indsats i forhold til hærværk på cykler. Der blev diskuteret om opsætning af flere
kameraer er en vej at gå. Kvaliteten af disse kameraer er dog typisk af dårlig kvalitet og svær at bruge til ”efterforskning”. Kameraer
koster ca. 8-10.000 pr stk. Problemet med hærværk opleves periodevis og fortrinsvis hos eleverne på mellemtrinnet.
Problematikken omkring USU og LEK blev vendt igen – HJ vil drøfte det med elevrådet.
Konklusioner
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