Børn & Kultur
Administration Cosmosskolen
Skolebakken 166, 6705 Esbjerg Ø
Dato

8. februar 2018

Skolebestyrelsesmøde
Torsdag d. 22. marts 2018, kl. 18.30 – 21.00 på Boldesager Skole

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

Skoleleder

Morten Mærsk Schmidt

Administrativ leder

Morten Andersen

Mødeleder

Peter Kent Starup

Forfald med afbud

Emma Dalholm, Lars Pedersen, Kenneth K.
Nielsen, Sune H. Petersen

Forfald uden afbud

Ismail H. Jama, Cecilie Frostholm

1. Godkendelse af referat af d. 20.02.2018
Beskrivelse: Med 5 arbejdsdages mulighed for indsigelser betragtes referatet som
godkendt og forelægges hermed bestyrelsen til endelig godkendelse
Form: Godkendelse
AD1
Godkendt
2. Status på Boldesager Skole
Beskrivelse: Oplæg af pædagogisk leder for undervisning Carsten Møller om tiden fra
Boldesager Skole til Boldesager Skole, Cosmos. Herunder initiativer, status, læring og
trivsel samt første erfaringer med ny ledelsesstruktur (2 ledere på matriklen, der
varetager både skole og SFO)
Form: Oplæg af Carsten Møller
Telefon

76 16 30 50

www.cosmosskolen.esbjergkommune.dk
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Ad2
Carsten orienterer kort om Boldesagers skole historie og hvordan det er at være en del af
Cosmosskolen.
Drøftelse af de udfordringer der har været ved at gå fra et lukket skoledistrikt til et åbent.
3. Høringssvar vedr. tosprogede børn og unge
Beskrivelse: Ud fra medfølgende bilag har skolebestyrelsen mulighed for at udarbejde et
hørringsvar
Form: Drøftelse, afklaring og udarbejdelse af høringssvar
Ad3
Input til høringssvar:
Hvilket baggrundsmateriale bygger indstillingen på? Nærhedsprincip fremfor ”alt andet?”…
Det kan være en udfordring at skabe gode praktikker på bakkeskolen da skolen kun er 1sporet.
Nødvendigt at modtagne skole har den menneskelige og kulturelle ballast til at rumme
modtagerbørn.
Det modarbejder projektet om at Bakkeskolens elevoptag skal afspejle områdets beboere
Nærheden behøver ikke at være det vigtigste parameter.
Peter Starup udarbejder et høringssvar på baggrund af input.
4. Valg og hvervning m.m. til kommende skolebestyrelse
Beskrivelse: Status på valgprocessen (se medfølgende bilag) og drøftelse af
opmærksomhedspunkter.
Form: Orientering og en drøftelse af, hvad skolebestyrelsen gør?
Ad4.
Vi har ikke fået tilkendegivelser fra forældre.
MMS laver et skriv til lærerne som opfordring til at prikke til forældre eller sende forslag
til navne videre til MMS eller skolebestyrelsen.
Afdelingslederne opfordres også til at være proaktive på at finde frem til potentielle
medlemmer.
Der er valgmøde den 3.4 frist for opstilling den 20.4
5. Status på trivselsmålinger/sundhedsundersøgelser
Beskrivelse: Status på trivselsmålinger/sundhedsundersøgelser ved Peter, herunder
tanker om fremtiden…
Form: Orientering, drøftelse og fælles input
Ad5
De nuværende nationale trivselsmålinger gennemføres nu og frem til d. 31.5.
trivselsmålingen kan gennemføres elektronisk og i papirformat. Skolen har ikke adgang til
elevdata.
Der kommer angiveligt en erstatning for trivselsmålinger, TOPI der i højere grad kommer
til at bygge på de fagprofessionelles vurdering af børnene. Man har tidligere brugt TOPI
på daginsitutionsområdet i forhold til tidlig opsporing og indsats.
6. Igangsættelse af arbejde med princip om ordensregler og værdiregelsæt
Beskrivelse: Med udgangspunkt i oplæg ved Morten Mærsk et ønske om, at
skolebestyrelsen indledningsvist forholder sig til ”ordensregler og værdiregelsæt”.
Form: Drøftelse.
Ad6
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Der udarbejdes overordnede værdi- og ordensregler der bygger på de 7 karaktertræk og
samværsregler. Afdelingerne opstiller tydelige ordensregler.
Behandles på et senere skolebestyrelsesmøde.
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. Denne gang med særlig opmærksomhed på
elevrådet, hvis de har lyst til ”taletid”.
Form: Orientering/kommentering fra dem, der ønsker det plus svar fra ledelsen på, på
forhånd stillede spørgsmål.
Ad7
Morten A orienterede om stillingsopslag med tiltrædelse august 2018
Bakkeskolen 5 lærerstillinger heraf 2 vikariater. 1 pædagogstilling på 30 timer
Boldesager skole 1 lærerstilling. 1 pædagogstilling på 34 timer kombineret sfo og klub
Spangsbjergskolen SFO 1 pædagogstilling på 32 timer
Klub Ringgården 1 pædagogstilling på 30 timer.
Deltagere i ansættelsessamtaler:
Peter, Christian, trine
Peter orienterede om samråd med det politiske niveau 13.6. og formandsmøde mandag
26.3 med drøftelse om oprettelse af en lokal afdeling af skole & forældre.
8. Punkter til de næste møder.
Beskrivelse: Aftaler om hvilke punkter der behandles på de næste møder
Form: Fælles drøftelse.

