Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 20. maj 2019 kl. 17.00 – 20.00 (Bemærk udvidet møde)
Mødedeltagere:
Lisbeth Gasbjerg, Martin Ipsen Pedersen, Michael L. Rasmussen, Sanne Krogh, Barbara
Bjørnestad Kolby, Hanne Damgaard Petersen, Mikkel Østermark Sørensen, Ellen Marie Krusholm,
Susanne Broe Laursen, Dorte Hertz og Per Jensen
Afbud: Martin, Jimmy og Michael. Det store elevråd var ikke repræsenteret.
1. Godkendelse af referat og dagsorden (B)
Dagsorden er godkendt. Referat godkendt, dog med den kommentar, at årsberetningen
ikke er færdiggjort samt, at der ikke er blevet lavet og udsendt teaser.
2. Nyt fra elevrådet (O)
Anders fortæller, at de er i gang med ”rulledag” f.eks. fra 3. til 4. klasse.
Det store elevråd har arrangeret Forårsstævne, det var en stor succes. De er desuden ude
og informere eleverne i indskolingen, så de bliver klædt på til trivselsmålingen.
3. Nyt fra ledelsen (O)















Justeringen af folkeskolereformen er vedtaget, og reduceret skoleskema med to
lektioner bliver gennemført. Fra 4. klasse og op til 9. klasse laves de to lektioner om
til to-lærer timer.
Vi har fået en opsigelse, og det gør, at en af de lærere vi havde indstillet til
afskedigelse, er blevet tilbudt stillingen. Han har sagt ja tak til tilbuddet, så hans
opsigelse er blevet trukket tilbage. Vi har to barselsvikariater i opslag. Vi har seks
barsler, de fire dækkes af vikarer.
Vi har offentliggjort klasse-sammenlægning på kommende 8. årgang, hvor fire
klasser bliver til tre. Det har skabt bekymring og en del henvendelser, men det er
heldigvis fortrinsvis konstruktive henvendelser.
Der har været besøgsdage i sidste uge, hvor kommende 0. årgang går i skole, og
nuværende 0. årgang har mødt deres kommende 1. klasses-lærere på SGG. Det er
gået rigtigt godt og en god tradition.
Vi har haft en par mystiske indbrud i kantinens køleskabe, hvor lågen har været
brudt op. Tirsdag tog vi nogle unge mennesker på fersk gerning. Det viste sig at
være store drenge fra Realskolen. Vi har nu hængt advarsler op om
politianmeldelser. Sagen er viderebragt til SSP.
Vi har modtaget en klage fra en nabo om musikstøj fra medbragt anlæg på
multibanen. Det kan muligvis hænge sammen med unge menneskers brug af
hallen. Sagen er viderebragt til SSP.
Der arbejdes på skolehaverne, der bliver gravet mm.
De skriftlige prøver er afviklet efter planen, og de mundtlige prøver starter 27.05.

4. Planlægning af næste skoleår (O)
 Fagfordelingen er lidt mere stram i år, da ressourcerne er småog pga. de mange
barsler.
 SGG er mindre med på F-dage end tidligere, og det er kun på 4. årgang, hvor de er
med på alle F-dage. På 8. + 9. årgang kommer de ikke til at indgå på F-dage.
5. Kvalitetsrapporten (bilag) (O + D)
 Den er fra skoleåret 2017/18 og er ikke gennemgået med fagsekretariatet endnu.
 Vi er opmærksomme på at kompetencedækningen på MBS godt kunne være bedre,
og vi har fokus på det, når vi ansætter, og vi uddanner i det omfang, det er muligt.
Det er problematisk, at vi ligger så lavt på kristendom og historie.
Linjefagsdækningen er god i udskolingen.
 Antal ansatte og årsværk er steget. Det kan dels skyldes, at vi fik Modtagerklasse i
17/18 samt, at der kan være lavet en ny form for registrering af pædagogerne i
Educa. Vi er begyndt at reducere i antal stillinger.
 Vi er opmærksomme på, at undervisningsdelen er bemærkelsesværdig lav, og det
skyldes primært, at vi ikke har registreret lærernes tid korrekt.
 I forhold til elevernes trivsel i 0.-3. klasse ligger vi ca. på kommuneniveau.
 Vi er særligt opmærksomme på elevernes røde tal, og bemærker, 10% føler sig
drillet, så man bliver ked af det.
 Vi ligger lavt i forhold til elevmedbestemmelse, og det er et generelt problem for
kommunen. Man kunne arbejde på en større bevidsthed blandt eleverne i forhold til,
hvornår de har medbestemmelse.
 Trivslen for eleverne i 4. -9. klasse ligger på det kommunale gennemsnit.
 Resultaterne for dansk læsning falder på mellemtrinnet, og bestyrelsen bakker op
omkring indsats for læsning på mellemtrinnet.
 Vi er opmærksomme på, at vores afgangskarakterer ikke var ret gode i 17/18.
 Socioøkonomisk ligger vi på minus 0,4, men vi kan se, at når vi ser på de seneste
tre år, så er det ikke den generelle tendens. De to foregående år har vi ligget på 0,5
og 0,3, men vi er naturligvis opmærksomme.
 Vi har fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne, da vi ligger meget lavt i
vores andel på ungdomsuddannelser.
 Bestyrelsen anbefaler, at der bliver udarbejdet ens retningslinjer kommunalt
omkring de mange registreringer i kvalitetsrapporten, hvis resultaterne skal kunne
sammenlignes på tværs af skolerne.

6. Årsberetning (bilag) (D + B)
Udsat til næste møde pga. manglende bilag.

7. Forventningsafstemning til forældrene (bilag) (D)
Tanken er, at de fire målsætninger indsættes, og derefter skal det ind i folderen til nye
forældre.
Sanne arbejder videre med dokumentet og sender det til Lisbeth. Det er med på næste
møde 25.06.
8. Kommende års fokusområder i skolebestyrelsen (D)

Det foreslås af de forældrevalgte, at tre af de fire fokusområder fortsætter.
 Skole/hjem kommunikationen.
 Åben skole.
 Fællesskabsskabende aktiviteter.
Tidligere har personale gruppens trivsel også været et tema. Oplevelsen er dog, at det går
rigtigt godt, og derfor foreslås det, at den bortfalder.
Der skal stadig være fokus på personalets trivsel ind i bestyrelsens årshjul, men der er ikke
brug for en arbejdsgruppe.
Forslaget er vedtaget.

9. Opgavekommissorier fra de tidligere grupper – hvad skal igangsættes?
Der er lavet opgave kommissorier til de tre udvalg. Der laves grupper efter sommerferien,
og så tages der afsæt i kommissorierne. De skal evt. gøres skarpere, men det er op til
grupperne.

10. Status økonomi/budgetopfølgning (O) v. Dorthe
Der er lavet kvartalsrapport, og vi holder os pænt inden for målsætningen. Målsætningen er
et minus på 2,8 mio ved udgangen af 2019.
Næste år begynder vi af afdrage på vores underskud.
Der er nogle midler til SFO, der endnu er ubekendt, så det er vi spændte på.
11. Status personalefravær (O)
Det ser godt ud. Vores fravær er faldet meget, og vi er den af de store skoler i kommunen,
der ligger lavest, pt.
12. Eventuelt
”Intropapir MBS (forældreråd)” er en guide udarbejdet af skolebestyrelsen, som bør være
en del af velkomstpakken til nye forældre. Den kan evt. vedhæftes og sendes ud inden
første forældremøde 03.06 og så sendes igen til første møde i det nye skoleår. 0. årgang
tager stilling til, hvornår det sendes ud. Susanne aftaler nærmere med Gitte Ipsen.
13. Teaser og teaseransvarlig
Det vil være oplagt at skrive noget om det faldende personalefravær.
Lisbeth fremsender til Per.
Punkt til kommende møde:
 Ønske om princip for fordeling af tvillinger i klasser.
NB: Tilsyn og ajourføring af skolens principper, lektier og årsberetning sættes på juni-mødet.
Susanne Broe Laursen
Skoleleder

