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Sdr. Bjert Skole

Mødetidspunkt

Referent
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Henrik Larsen
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Møde i

Skolebestyrelsen
Deltagere

Skolebestyrelsens medlemmer og byrådsmedlem Pernille Hejbøl Øhlenschlæger Pedersen

Fraværende

Sanne Ries, Jens Skov, Nele Seniger og Pernille Øhlenschlæger,

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (B)
Referat fra 05.11.18 godkendt
Dagsorden 06.12.18 godkendt

2. Nyt fra elevrådet (O)
Nomineringer til skolefesten ønskes genindført, hvilket blev accepteret. Der skal dog
være en kritisk tilgang til kategorierne, som skal godkendes af elevrådets lærere.
Der har været store udfordringer med internettets kapacitet, hvilket har været en
generel fejl, som nu er fundet. Alligevel opstår dage, hvor det kan være svært for alle
brugere at opnå en god forbindelse. Skolens ledelse bringer det videre.
Der skal strammes op på skolens princip for brug af mobiltelefoner, da flere elever ikke
får afleveret telefonen, når den ikke skal bruges i undervisningen. Vi laver en
opstramning via information til lærerne.

3. Samtale med Pernille Øhlenschlæger (D)
Udgår, da der er afbud fra Pernille - ny dato for Pernilles deltagelse aftales.

4. Antimobbestrategi – bilag sendes mandag
Uffe fremlagde en antimobbestrategi fra anden kommune som kan være inspiration til
revidering af skolens egen plan, som fremtræder lidt tung og uoverskuelig. Trine og
Morten laver udkast i nyt layout af vores eksisterende strategi til næste møde.
Hvis flere medlemmer ønsker at indgå i udvalget, meldes tilbage til skolens ledelse.
—
Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Sdr. Bjert Centralskole
Engløkke 5C
6091 Bjert

Henrik Maarup Larsen
79 79 83 27
40 81 28 06
heml@kolding.dk

5. Skolens elevers generelle trivsel – herunder hændelser på 8. årgang (D+O)
Tommy nævnte nogle uheldige hændelser i byen, som ikke er foregået i skoletiden.
Men da skolen er en væsentlig del af børnenes hverdag, bør skolen indgå i håndteringen
af dette. Tommy laver i første omgang et udkast til skrivelse, som senere kan tilgå
Bjert Stenderup Avis.
Uffe kunne supplere med andre episoder på skolens område, der i efteråret har været
samlingssted for byens unge i weekender.
Uffe gennemgik de nyeste tal fra elevernes trivselsmåling, som viser en rigtig god
trivsel på skolen. Vi må dog ikke glemme, at vi også har ganske få elever, der er særligt
udfordret, og skolens ressourcecenter (RUC) tager hånd om dette.

6. Principper til en ny tildelingsmodel (lærernormeringer) (O)
Skolens ledelse orienterede om, at en ny model for tildeling af skolens ressourcer skal
i høring indtil marts. Både klassetildelingsmodel og elevtildelingsmodel er i spil, og det
afgørende spørgsmål er, om en ny model har til hensigt at omfordele midler mellem
Koldings skoler.

7. Indskrivning til 2019/20
Der er pt 37 børn i distriktet, hvoraf 7 har søgt om udsættelse. Det betyder, at vi
kommer til at ligge tæt på elevtallet på 28, som afgør om der oprettes én eller to
børnehaveklasser. Flere end 28 elever vil udløse to klasser.

8. Info

9.



Formanden
Intet nyt



SFO
Drøftelse af hvordan vi holder på 3. årgangs elever i SFO
God julehyggedag har været afholdt
”Bag for en sag” har været en succes



Skole
Intet



Halvørådet
Intet



Ledelse
Der er afholdt brugernævnsmøde, hvor tre elevrepræsentanter har deltaget i
snak om skolens stærke og svage sider samt udviklingsmuligheder.
Skolens bus er afhændet, da bussen har udtjent sin værnepligt.

Eventuelt
Intet

—
Side 2

