Referat af skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 15. januar 2018, kl. 18.30 – 21.00 – Bakkeskolen

Formand

Peter Kent Starup

Næstformand

Carsten Godsvig Poulsen

Forældrerepræsentanter

Carsten Godsvig Poulsen,
Christian Juel Adamsen, Ismail Hassan Jama,
Jan Dorner, Kenneth K. Nielsen,
Lars Pedersen, Peter Starup,
Sune H. Petersen

Medarbejderrep.

Karsten Munk Nielsen, Trine Mørk,
Troels Agersnap (suppleant)

Elevrepræsentanter

Cecilie Frostholm, Spangsbjergskolen
Emma Dalholm, Boldesager Skole
Ali Farouk Miari, Bakkeskolen

Skoleleder

Morten Mærsk Schmidt

Administrativ leder

Morten Andersen

Mødeleder

Peter Kent Starup

Forfald med afbud

Tina Grøndal er udtrådt af bestyrelsen
Karsten Munk Nielsen, Troels Agersnap Nielsen som suppleant
Kenneth K. Nielsen

Forfald uden afbud

Ismail H. Jama, Cecilie Frostholm, Ali Farouk
Miari

Godkendelse af referat af d. 27.11.2017
Beskrivelse: Med 5 arbejdsdages mulighed for indsigelser betragtes referatet som godkendt og forelægges hermed bestyrelsen til endelig godkendelse
Form: Godkendelse
Ad1
Godkendt

1. Sport+ på Bakke
Beskrivelse: Oplæg af afdelingsleder Christian Varming om Sport+ inkl. eSport på Bakkeskolen, herunder initiativer, status, læring og trivsel
Form: Oplæg af afdelingsleder Christian Varming
Ad1
Christian Varming fortalte om status på sport+linjen.

Telefon

76 16 30 50

Telefax

76 16 30 22

Cosmosskolen@esbjergkommune.dk
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Sport+linjen er en tonet linje i overbygningen og er en linje for de idrætsgrene der er i
vækst, esport og små idrætsgrene. Alle med det ønske at bringe træningsforholdene tættere på elevernes hverdag. I skoleåret 2017/18 har vi kun haft eSport elever på
sport+linjen.
For skoleår 20017/18 har vi fået tilsagn for flere foreninger der ønsker at være en del af
sport+, deriblandt taekwondo og boksning.
Tanken med sport+ linjen er at eleverne fra de forskellige sportsgrene undervises på et
blandet hold i de faglige lektioner.
Der tales allerede nu positivt omkring skolens velfungerende esport-linje blandt foreninger og forældre hvilket gør det lettere at lave samarbejdsaftaler med andre foreninger.
1. marts åbner vi op for indskrivning til esport, vi har allerede nu fået forhåndstilkendegivelser.
2. Svar på skolechefens spørgsmål om skolebestyrelsernes sammensætning og
arbejde
Beskrivelse: Med udgangspunkt i tilsendt bilag (sendes senere) oplæg fra Peter Kent med
efterfølgende snak/drøftelse og godkendelse
Form: Oplæg af bestyrelsesformand Peter Kent Starup og godkendelse af svar
Ad2
Peters oplæg til svar på skolechefens spørgsmål om skolebestyrelsens sammensætning og
arbejdet blev drøftet.
Forslaget er godkendt og sendes til skolechefen.
3. Valg og hvervning m.m. til kommende skolebestyrelse
Beskrivelse: Tilbagemelding fra Christian Adamsen og forsat snak om, hvordan vi griber
valg og hvervning an
Form: Oplæg af Christian Adamsen og drøftelse samt eventuel udarbejdelse af plan
Ad3
Christian Adamsen har udarbejdet en beskrivelse af hvad det betyder at være en del af
skolebestyrelsen på Cosmosskolen, rammerne og det arbejde der er forbundet med det.
Forvaltningen har udarbejdet en til tidsplan for skolebestyrelsesvalget. Denne offentliggøres snarligt.
Bestyrelsen godkendte Christians skrivelse, denne kobles sammen med den model som
Jan Dorner præsenterede fra et tidligere skolebestyrelsesvalg. Sune tilbød at læse korrektur på skrivelsen. Det færdige dokument sendes ud på skoleintra. Skolebestyrelsen afholder et fælles informationsmøde mhp. orientering og hvervning til kommende valgperiode.
4. Orientering om økonomi - herunder godkendelse af driftsbudget 2018
Beskrivelse: Kort orientering om skolens samlede årsresultat opdelt på skole og fritid. Jf.
medsendte bilag. På et senere skolebestyrelsesmøde behandles det mere indgående.
Fremlæggelse af forslag til driftsbudget 2018 til god kendelse.
Form: Oplæg af Morten Andersen, drøftelse og evt. godkendelse
Ad4
MA fortalte i korte træk om de medsendte dokumenter. Der er medsendt en del bilag der
danner grundlag for den økonomiske ramme som skolen skal drives indenfor. Ifølge tidligere fremlagte tidsplan udmeldes driftsbudgettet til fagudvalgene senest 1. februar sammen med en kortere beskrivelse af deadline for store indkøb. Dette for at undgå et indkøbsstop i efteråret 2018.
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Afdelingsledelsen har ud fra den tildelte ramme, sammenholdt med vores faste udgifter
og de ønsker som bestyrelsen på forhånd har besluttet at målrette midler til, lagt et budget der rummes inden for den tildelte ramme. For yderligere information om budgettet
henvises til orienteringsskrivelsen udsendt med mødeindkaldelsen.
MA fortalte også om den forventede årsafslutning på -2.333.000kr. Vi har forventning om
en efterregulering af forældrebetaling på fritidsdelen på ca. 200.000kr for flere indskrevne
børn i fritidstilbuddet end det antal der lagde grund for vores oprindelige tildeling.
Punktet blev efterfølgende underlagt en større drøftelse.
Skolebestyrelsen godkendte ledelsens udkast til budget.
5. Godkendelse af principper
Beskrivelse: Med udgangspunkt i medsendte udkast til principper (sendes senere) om
”lejrskoler” og ”fællesarrangementer” udarbejdes principper herfor.
Form: Drøftelse, bearbejdning og evt. godkendelse.
Ad5
Princippet blev drøftet og godkendes i foreliggende form.
6. Skolebestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapporten
Beskrivelse: Med udgangspunkt i vedhæftede, udarbejdes en udtalelse af bestyrelsen med
svarfrist 7.februar 2018
Form: drøftelse og beslutning
Ad6
Drøftelse af dele af indholdet af kvalitetsrapporten.
Bestyrelsens udtalelse: Taget til efterretning
7. Bordet rundt.
Beskrivelse: Under dette punkt har alle de, der har lyst til at ytre sig, orientere og/eller
kommentere her muligheden for dette
Form: Orientering/kommentering fra dem, der ønsker det plus svar fra ledelsen på, på
forhånd stillede spørgsmål.
Ad7


Tina Grøndal er trådt ud af bestyrelsen. Dermed har vi ingen forældrerepræsentant
for specialklasserækken, som også er forældre til et barn indskrevet i specialklassen. Der gøres ikke noget for at finde en ny forældrerepræsentant i denne skolebestyrelsesperiode.



Peter har været til et introduktionsmøde på forvaltningen om kommunens specialpædagogisk tilbud og ændringen heraf. Der er sket en eksplosiv stigning af elever
til de specialpædagogiske grupper. Denne stigning gør at kommunen bliver nødt til
at se på hele organiseringen af den specialpædagogiske indsats.
En arbejdsgruppe nedsat af og med skolechefen skal arbejde med en ny struktur
for den specialpædagogiske indsats, med udgangspunkt i at løse udfordringen på
egen skole først. Den nye struktur kan komme til at have indflydelse på alle specialpædagogiske tiltag, hvilket også kan omfatte tiltag som specialklassen og modtagerklassen, begge 2 tiltag der pt er på Cosmosskolen.



Vi har gennemført et Innovationsprojekt på Cosmosskolens, Gen-in. Dette afsluttes med en reception på rådhuset d. 1.2. 2018. Der udsendes en invitation senere.
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Next step, Cosmosskolens tonede linje i overbygning fortsætter også næste skoleår efter samme koncept som indeværende år. Der gennemføres en evaluering
med henblik på eventuelle justeringer.

8. Punkter til de næste møder.
Beskrivelse: Aftaler om hvilke punkter der behandles på de næste møder
Form: Fælles drøftelse.
Næste møde:
20. februar kl. 18.30-21.00, Boldesager Skole, Cosmos
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