Referat fra skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 24. september 2018, kl. 18.30 – 20.30, Bakkeskolen
Cosmos, mødelokale 4
Formand

Peter Kent Starup

Næstformand

Mette Gudmand Madsen

Forældrerepræsentanter

Christian Juel Adamsen, Peter Starup,
Sune H. Petersen, Kim von Warnich, Michael Tangaa,
Thomas Lavsen, Farhiya M. Hassan,
Mirja D. Raskgaard, Mette Gudmand Madsen

Repræsentant for den åbne skole
Medarbejderrep.

Karsten Munk Nielsen,
Trine Mørk
Troels Agersnap Nielsen

Elevrepræsentanter

Amalie Meier Tokkesdal Hansen (Boldesager)
Nicklas Ussler (Spangsbjergskolen)
Naja Marie Olesen (Bakkeskolen)

Skoleleder
Administrativ leder

Morten Mærsk Schmidt
Morten Andersen

Mødeleder

Peter Kent Starup

Forfald

Amalie Meier Tokkesdal Hansen (Boldesager)
Mirja D. Raskgaard

1. Godkendelse af dagsorden
Beskrivelse: godkendelse af foreliggende dagsorden.
Form: drøftelse og godkendelse
Tid:
AD1
Ingen bemærkninger
2. Ny konstituering af formand/næstformand
Beskrivelse: Konstituering før sommerferien var ikke helt ”efter bogen”, da medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter (som også har stemmeret) ikke var tilstede.
Derfor, for god ordens skyld, denne ”gen-konstituering”. Samtidig et forslag om, at
konstitueringsperioden er étårig.
Form: drøftelse og beslutning
Tid:
AD2
Ingen forslag til ændringer i forhold til konstitueringen.
Telefon

76 16 30 50

Telefax

76 16 30 22

Cosmosskolen@esbjergkommune.dk
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3. Godkendelse og underskrift af beslutningsreferat af d.
Beskrivelse: Med 5 arbejdsdages mulighed for indsigelser betragtes referatet som godkendt og forelægges hermed bestyrelsen til endelig godkendelse. Da det er skolebestyrelsens første møde, er der intet referat at godkende.
Form: Godkendelse.
Tid: 2 minutter
AD3
Jf. punktets beskrivelse.
4. Orienteringer fra
Beskrivelse: orientering. Hvis orienteringen giver grund til videre drøftelse sættes det
på dagsorden.
Form: Orientering
Tid:
a. Formanden
b. Skolelederen (orientering om oplæg til alle medarbejdere, Meebook-implementering, udvikling i regler for brug af mobiler i skoletiden)
c. Forældrerepræsentanterne (franskundervisning og skolepatrulje på Boldesager Skole)
d. Medarbejderrepræsentanterne
e. Elevrådet
AD4a Formanden
Orientering om henvendelse fra TV Syd og efterfølgende tv-indslag omkring skolens
holdning til bandekonflikten i Esbjerg.
Budgetforhandlinger. Der er vedtaget budget for 2019. Bygning af springhal ved
Bakkeskolen er taget af budgettet 2019, men ikke fuldstændig skrinlagt.
AD4b Skolelederen
Vi er fuld i gang med uddannelse af personale og indkøb af materialer i forhold til
Cosmosskolen som idrætsskole. Skolen skulle gerne i allerede nu i højere grad
summe af mere idræt og bevægelse.
Orientering om oplæg for personale om, hvad skolen gerne vil være kendt for, og
hvordan vi gerne vil bedrive ledelse på Cosmosskolen.
Mobilregler i skoletiden. Bakkeskolen kører lige nu et forsøg omkring begrænsningen af brugen af mobiltelefonen. Boldesager Skole går lige nu med lignende planer
om gøre skolen endnu mere mobilfri.
Drøftelsen omkring Cosmosskolens som mobilfri skole, tages på et senere skolebestyrelsesmøde.
Meebook – udrulles fra uge 43. Årsplaner og elevplaner vil kunne ses her. Skolen
prioriterer det fysiske møde mellem skole og forældre i form af forældresamtaler eller andre arrangementer i stedet for en Meebook-implementeringsplan med større
skriftlighed.
Stillingsopslag 2 lærerstillinger til Spangsbjergskolen. Vikariater frem til sommerferien. Ansøgnings frist 5. oktober, samtaler planlagt i uge 41.
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Senere opslag 1 deltids pædagogstilling i klub ringgården vikariat frem til sommerferien barselsvikariat.
Mette Gudmand Madsen og Karsten Munk Nielsen – deltager i ansættelsessamtalen
til lærerstillingen
Farhiya M. Hassan deltager i ansættelsessamtalen ved pædagogstillingen til Klub
Ringgården.
AD4c Forældrerepræsentanterne
Spørgsmål om etablering af fodgængerfelt på Nørrebrogade, hvor der pt. nu er
bump.
Drøftelse af trafiksikkerhed tages på som punkt på et senere skolebestyrelsesmøde.
Spørgsmål omkring Fransk som en del af valgfag. Fransk kan ikke tilbydes, da skolen bruger valgfagstimerne og understøttende undervisning til en tonet overbygning, der målretter samarbejdet med ungdomsuddannelse (Next Step).
Information om skolens mange tiltag og tilbud i på skolens hjemmeside.
Orientering til skolebestyrelsen omkring, hvordan Cosmosskolen ser ud som den gør
nu.
AD4d Medarbejderrepræsentanterne
3/12 er alle TR-ere, skoleledere, skolechef inviteret til indledende drøftelser om en
arbejdstidsaftale i Esbjerg
Aktivitetspatrulje implementeres på alle 3 matrikler, som en del af AT-konceptet.
Resultat af spørgeskema om fordelene ved konvertering af understøttende undervisning til 2-voksentimer.
Budget 2019 og besparelser i de kommende år.
Orientering om den igangværende inklusionseftersyn i skolevæsenet. Tidshorisonten
er ikke endelig udmeldt.
AD4e Elevrepræsentanterne
P-bygning på Spangsbjergskolen er uinspirerende og kedelig, men det erkendes, at
der er problemer med at interiøret ødelægges. Elevrådet på SP arbejder videre med
emnet.
Antallet og tilgængeligheden af computerenheder for elever i overbygningen på
Spangsbjergskolen blev problematiseret.
5. Sager til beslutning
a. Forretningsorden
Beskrivelse: Med udgangspunkt i bilag en gennemgang, drøftelse og evt. vedtagelse
af forretningsorden
Form: oplæg, drøftelse og evt. beslutning
Tid:
AD5a
Forretningsordenen godkendes.
Med en mindre ændring til §13b.
Den besluttede forretningsorden udsendes med referatet
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b. Trafikpolitik
Beskrivelse: Med udgangspunkt i bilag, der følger en fælleskommunal skabelon,
ønskes en trafikpolitik godkendt til videre behandling
Form: oplæg, drøftelse og godkendelse
Tid:
AD5b
Trafikpolitikken kan godkendes af skolebestyrelsen til videre bearbejdning. Målet er,
at skolernes trafikpolitik ensrettes i højere grad med tilføjelse af lokale forhold.
Skolebestyrelsen ønsker, at der gøres opmærksom på, at der arbejdes på at forbedre lokale forhold i forhold til trafiksikkerheden.
c. Deltagelse i Landsmøde i Skole & Forældre d. 23.- 24. november
Beskrivelse: Skolen har mulighed for at sende 4 delegerede til Landsmødet. Pris
2350 kr. pr. person ved enkeltværelset og 1950 kr. pr. person ved delt dobbelt værelse.
Form: drøftelse og beslutning
Tid:
AD5c
Besked om deltagelse sendes til Morten Andersen senest torsdag den 27. september
d. Evt. etablering af ”stående udvalg”
Beskrivelse: Der ønskes en principiel drøftelse vedr. et forslag om etablering af ”stående udvalg” i skolebestyrelsen. Et ”stående udvalg” er tænkt som et gennemgående
udvalg, der arbejder mellem skolebestyrelsesmøderne med særlige udvalgte områder
fx lokal kontakt mellem SB og forældre, økonomi og den åbne skole. Drøftelsens
karakter vil afgøre det videre arbejde med forslaget og komme på en senere dagsord
som beslutningspunkt.
Form: oplæg og drøftelse
Tid:
AD5d
Bestyrelsen er enig i, at det giver mening at arbejde med stående udvalg. De stående udvalg skal ses i sammenhæng med de arbejdstemaer som skolebestyrelsen
vil arbejde med i løbet af skoleåret.
Bestyrelsen opfordres til at sende arbejdstemaer til videre drøftelse på kommende
skolebestyrelses møde. Sendes til Morten M. Schmidt eller Peter Starup.
6. Sager til drøftelse
a. Titel
Beskrivelse:
Form:
Tid:
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7. Fastsættelse af dato for næste møde.
Beskrivelse: Fastsættelse af dato og sted for næste møde, jf. mødeplanen (se bilag).
Form: orientering og evt. godkendelse af skoleårets mødeplanen for skolebestyrelsen
Tid:
AD7
Datoer hvor medlemmerne ikke kan deltage sendes til Morten Andersen.
31. oktober flyttes.
Mødetidspunktet kl. 18.30 fastholdes.
Næste møde:
Orientering til skolebestyrelsen omkring hvordan Cosmosskolen ser ud som den gør
nu.
8. Evt.
Beskrivelse: Fastsættelse af dato og sted for næste møde, jf. mødeplanen (se bilag).
Form: orientering, evt. drøftelse samt evt. beslutning om behandling på senere skolebestyrelsesmøde
Tid:
9. Sager vedrørende enkeltpersoner.
Beskrivelse:
Form: orientering og evt. drøftelse
Tid:
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