Johannesskolens bestyrelse

Referat af bestyrelsesmøde d. 1. juni 2017
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. april 2017. Referatet blev
godkendt.
2. Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsen fastholder sin nuværende konstituering indtil valget i oktober.
3. Orientering fra rektor
Rektor orienterede om elevtal i gymnasiet: 84(90) i 1g,81 i 2g,77 i 3g
sammenlagt 242.
Elevtallet i 10. klasse: 40 elever med mulighed for at flere kommer til inden og
efter sommerferien.
Rektor orienterede om sagen i 7.b. Skolens ledelse valgte at hjemsende de 4
involverede drenge i 4 dage umiddelbart inden påskeferien. Drengene og
deres forældre var til samtale med skolens ledelse efter påskeferien om de
fremadrettede forventninger til elevernes opførsel på skolen. På mødet gav
både forældre og drengene udtryk for en grundlæggende forståelse af alvoren
og rækkevidde af drengenes handlinger.
Skolen afholdt forældremøde i klassen, hvor fokus var på det fremadrettede
arbejde med klassens sociale og faglige trivsel, samt forældrenes fælles ansvar
for at dette lykkes. Klassens lærerteam samt viceafdelingsinspektør Stig
Mandsberg afholder endnu et forældremøde inden sommerferien.
Episoden har betydet at to elever (drenge) har meldt sig ud af klassen, hvilket
bestyrelsen ikke fandt positivt.
Bestyrelsen ønskede derfor en overordnet drøftelse af skolens værdier og
skolens håndtering af disciplinærsager i fremtiden. Der blev efterspurgt en
hurtigere og mere håndfast reaktion fra skolens side. Denne drøftelse tages på
bestyrelsens strategidag.
4. Orientering fra formanden.
Intet til referat.
5. Fælles forståelse af lov 409 om arbejdstiden i grundskolen.
Rektor orienterede om skolens arbejde med en ”fælles forståelse” af Lov 409 i
følgende punktform:
Den fælles forståelse er 1-årig, den er resurseneutral, idet den ikke medfører
en udvidelse af antallet af lærerårsværk, den er et enkelt og effektivt
økonomisk styringsredskab, den er en administrativ lettelse for ledelsen. Den
giver åbenhed og gennemsigtighed i fordelingen af de individuelle opgaver til
lærerne og vil bidrage til en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø blandt
lærerne.
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Den fælles forståelse benyttes i forbindelse med fag- og opgavefordelingen for
skoleåret 2017/18. Når opgaverne er fordelt mellem de enkelte lærere, løses
den samlede opgave indenfor rammen af årsnormens 1680 timer.
Hovedparten af landets kommuner har efter OK15 udarbejdet fælles
forståelser og nogle privatskoler fx N. Zahles gymnasieskole og Kaptajn
Johnsens private skole, det samme.
Bestyrelsen mente ikke at den på baggrund af fremlæggelsen kunne tage
stilling til om skolens skulle arbejde videre med den fælles forståelse.
Formanden refererede til tidligere instrukser fra Moderniseringsstyrelsen
vedr. OK 13 om ikke at indgå lokalaftaler, og at bestyrelsen på et tidligere
tidspunkt havde taget stilling til dette forhold. Referatet fra det pågældende
møde fremsendes sammen med dette referat.
JA henviste til protokollat om ”Arbejdstid mv. for ledere, lærere og
børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, bilag C”. Bilag C fremsendes
sammen med dette referat.
Som en afslutning på punktet blev det besluttet, at skolen undersøger om
bestyrelsen skal tage stilling til en fælles forståelse eller blot orienteres.
6. Struktur i udskolingen herunder udfasningen af 10. klasse, oprettelse af et 6/5årigt gymnasieforløb, samt samarbejdet med FCK.
Rektor præsenterede tankerne vedr. 10. klasse på Johannesskolen:
Elevtilgangen til 10. klasse har de sidste to år været vigende, og det har derfor
på tidligere bestyrelsesmøder været drøftet at udfase 10. klasse som et tilbud
på Johannesskolen. 10. klasse på Johannesskolen har i sin struktur og indhold
været en stor succes gennem mange år, men desværre har elevgruppen og
uddannelsesstrukturen ændret sig. Flere vælger i dag at tage 10. klasse på
efterskole, og reformen af optagelsesbetingelserne til de gymnasiale
uddannelser indskrænker elevgruppen yderligere. Fx kan man fremover gå
direkte fra 9. klasse til det 2-årige HF.
Det blev derfor besluttet at 10. klasse på Johannesskolen udfases således at
skolen i 2018 kun opretter en enkelt 10. klasse og herefter ikke tilbyder 10.
klasse.
For at fastholde skolens aktivitetsniveau har skolen tidligere fremlagt et
forslag om at oprette et ekstra spor fra 7. eller 8. klasse i 2018, hvilket
bestyrelsen støtter. I forbindelse med udvidelsen af udskolingen med et ekstra
spor vil det være oplagt at give mulighed for at nye klassedannelser på 7.
klasses årgangen.
I forbindelse med denne evt. strukturændring vil samarbejdet med FCK i sin
nuværende form være en hindring. Rektor indstillede bl.a. på denne baggrund
til bestyrelsen at samarbejdet med FCK blev udfaset fra 2018 og frem.
Samarbejdet med FCK har været drøftet på tidligere bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen støttede skolens forslag om at udfase FCK samarbejdet fra 2018.
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7. Skolens økonomi:
 Status per 30. april. Bilag fremsendes inden mødet.
KL gennemgik det fremsendte materiale, som bestyrelsen tog til
efterretning.


Omkostningen ved lejrskole/studieturene i grundskole og
gymnasie.
Bestyrelsen har på tidligere møder drøftet omfanget af
lejrskoler/studieture i begge afdelinger og besluttede på dette
møde, at skituren for elever i 9.- og 10. klasse og studieturen i 1.g
skal afskaffes fra 2018.



5-års budgetsimulering herunder drøftelse af fortsatte
besparelsesmuligheder (Skolens sparekatalog).
Rektor gennemgik skolens økonomiske udvikling over de næste
fem år. På denne baggrund besluttede bestyrelsen at afsætte tid på
efterårets møder til grundige analyser og drøftelser af skolens
økonomiske prioriteringer i forhold til skolens profil.
Bestyrelsen ønskede en større indsigt i mediatekets funktion i
forhold til skolens arbejde med læsning i bredeste forstand.



Etablering af elevskabe i klasserne (My Locker) til opbevaring af
værdigenstande, computere, etc. på lejebasis. Forældrebetaling?
Bilag fremsendes inden mødet.
Bestyrelsen besluttede at det ikke skulle være obligatorisk for alle
forældre at leje et skab, men at det skulle være et tilbud.
Bestyrelsen mente ligeledes at forældre som tilvælger ordningen
selv skal betale omkostningen.
Lars Granborg tilbød at se på aftalen med MYLOCKER og undersøge
om det er muligt af forhandle sig frem til en bedre aftale med
MYLOCKER.

8. Møderække for det kommende skoleår. Forslag til møderække sendes ud
sammen med dagsordenen.
Møderækken blev besluttet som fremsendt, men skal suppleres med en
strategidag, som afvikles en lørdag/søndag. Rektor sender en Doodle ud til
bestyrelsen med følgende muligheder:
Lørdag den 23. sept, 30. sept, 7. okt alle dage fra kl. 12.00
Søndag den 3. sept. kl. 12.00
Den planlagte skovtur den 7. september skal flyttes til et andet tidspunkt.
9. Til - og afgang
Henriette Ege Jørgensen holder op med udgangen af dette skoleår.
10. Evt.
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Tilstede:
Pia Kristine Voldmester
Lars Granborg (Næstformand)
Miriam Friis- Hasché
Birthe Schiøler
Michael Stangerup
Jacob Michelsen

(PHV)
(LG)
(MFH)
(BS)
(MIC)
(JA) deltog i forbindelse med JNs barselsorlov.

Afbud:
Mogens Friis
Charlotte Tang
Marianne Broadberry

(MF)
(CTA)
(MB)

Bente Christensen
Klaus Jensen

(BC)
(KJ)
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