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Protokol
Tilstede

Fraværende
Godkendelse af

Michael Viskum (formand), Mette W. Schmidt, Jan Schønewolff, Dan Jensen, Jana Løbner, , Lene Kjærgaard, Henrik
Kallestrup, Peter Behnk, Stine Tegen, Dorte Jensen (ref.)
Ramanan Manmathan, Esben Sørensen, Jesper Jørgensen.

Nada Hawa, Louise Mortensen, Katrine Minke, Kristian T.
Hansen
Godkendt. Intet at bemærke.

referat
Punkter til dagsorden
1. Committe
Thomas fra Vestergaard skolen orienterer bestyrelsen om ComitEurope
tee Europe. Skolen deltager i et forpligtende samarbejde med sko-

2. Nyt fra elevrådet

ler fra Tyskland, Holland og Italien. Landene skiftes til at afholde et
stort event for eleverne fra skolerne fra de omtalte landene. I 2017
skal eventen være i Århus. Eleverne bliver privat indkvarteret hos
elever. Skolerne har søgt midler hos Commenius.(EU puljer). Se
mere her:
www.committee-europe.eu
Muligheden blev efterfølgende drøftet i bestyrelsen. Ledelsen taler
videre med Vestergaard skolen om muligheden for at lave et valgfag på baggrund af projektet.
Fastelavnsfesten blev en succes. Alle var glade for festen, og det
gik godt. Elevrådet er meget tilfredse med indsatsen.
Elevrådet problematiserer, hvorfor biblioteket har områder, som
står ubenyttet hen. Eleverne foreslår, at områderne kunne bruges
bedre i faglig fordybelse, så de ikke sidder så tæt i bibliotekets underetage. Det aftales, at vi afprøver, at området ligesom tidligere
bliver åbent for de store elever, og ikke kun de små.

3. Værdiregelsæt

Oplægget blev drøftet, og der var indvendinger omkring enkelte ord og selve den grafiske udformning. Oplægget bliver
viderebehandlet af skolens leder, så det kan komme på på
næste møde igen.

4. Orientering
om kvalitetssamtalen



Samtalen gik rigtig godt. Generelt blev der givet stor ros
og anerkendelse fra områdechefen og forvaltningen for at
skolen har løftet et godt 2013 resultat til et endnu bedre
2015 resultat. Der blev drøftet følgende udviklingspunk-

ter (nye/fortsatte)
 Naturfag - generelt løft af det faglige niveau
(som er i gang)
 Overgang til ungdomsuddannelse: herunder skal
andelen af uddannelsesparate elever i 9. klasse
øges og andelen af elever der i gang med ung-
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5. Budgetorientering

6. Orientering
fra ledelsen

domsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse skal
øges.
Forebyggelse og tidlig indsats: Der vælges spor i
foråret 2016

Tilsynspunkter (nye/fortsatte)
 Der blev ikke udstukket tilsynspunkter.

Peter orienterede om budgettet. Besparelserne og udfordringer på budgettet bliver tiltagende de næste år. Der skal findes områder som kan nedskrives i budgettet. Der blev drøftet, hvilke muligheder, bestyrelsen kan se, som f.eks. bedre
udnyttelse af vikardækningen, den faglig støtte og AKT kan
omtænkes, lejrskole udgå, driften af bygningerne, indsats for
at holde på udskolingseleverne, lærernes undervisningstimetal m.m.
På næste møde skal det drøftes grundigere, og der skal besluttes, hvor vi peger på besparelser som kan effektueres.
Ledelsen kommer med et udspil omkring besparelser til næste
møde.
Ledelsen har været meget på kursus MED, LOKE og eDoc.

7. Evt.

Intet

8. Konkrete
sager

Intet

På næste møde skal budgettet behandles.
Fælles møde med forældrebestyrelsen SFO 31. marts kl. 17

