Johannesskolens bestyrelse

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2017
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. august 2017.
Udsendt den 4. september 2017
2. Orientering fra rektor:
Status på elevtal
Skolens elevtal pr. 5. september er fortsat 12 elever færre end
budgetteret i 10. klasse og 10 elever flere i gymnasiet end budgetteret.
Dette betyder, at statstilskuddet bliver ca. 100.000kr mindre end
budgetteret. Til gengæld er 8 elever optaget i 10. klasse efter den 5.
september, hvilket betyder, at skolen for disse elever modtager
skolepenge, men ikke statstilskud. Dette reducerer ”tabet” med
44.000kr i 2017.
Status på fokusbåndet
Grundskolen har i foråret gennemført en grundig evaluering af
fokusbåndet blandt lærere og elever med henblik på formål, struktur og
udbytte. Evalueringen har betydet, at fokusbåndet afskaffes med
virkning fra skoleåret 2018/19. Grundskoleledelsen udarbejder i
øjeblikket en fordeling af timerne fra fokusbåndet til fagene i
samarbejde med grundskolelærerne. Denne fordeling præsenteres for
bestyrelsen på et senere møde.
Skolen skriver ud til forældrekredsen at beslutningen om at afskaffe
fokusbåndet er truffet og forældrene vil få yderligere information, når
den endelige fordeling af timerne er faldet på plads.
Status på udskoling
Skolen har besluttet at afvikle FCK-samarbejdet over en 3 årig periode
med virkning fra indeværende skoleår. Skolen har ligeledes besluttet at
udfase 10. klasse som tilbud på Johannesskolen med virkning fra
skoleåret 2018/19. I stedet opretter vi en ny 8. klasse fra skoleåret
2018/19, således at vi i 2018/2019 har fem 8. klasser og en 10. klasse. I
skoleåret 2019/2020 optager skolen igen en 8. klasse, og vi vil have fem
8. klasser og fem 9. klasser, men ingen 10. klasser. Sådan vil strukturen i
udskolingen være fremover.
Krav om antimobbestrategi.
Folketinget har besluttet væsentlige ændringer i
Undervisningsmiljøloven, som betyder at alle skoler, offentlige som
private, er forpligtet til at udarbejde en antimobbestrategi, herunder en
strategi mod digitale mobning.
Dette arbejder skolen i øjeblikket med i en proces som inddrager lærere,
pædagoger og eleverne gennem elevrådet. Strategien bliver
præsenteret for bestyrelsen og på forårets
forældrerepræsentantskabsmødet.
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Forældrerepræsentanter i 1.g
I forbindelse med gymnasiereformen starter 1.g-eleverne på stamhold
og ikke i varige studieretningsklasser. Eleverne vælger først efter
grundforløbet (skoleårets første 10 uger) studieretning.
Gymnasiet afvikler forældremøder med 1.g forældrene i september
måned, og på disse møder vælger gymnasieforældrene
forældrerepræsentanter.
I år har forældrene valgt 1 forældrerepræsentant og 1 suppleant per
stamholdene, som repræsenterer 1g-forældrene på
forældrerepræsentantskabsmødet den 26. oktober 2017.
Skolen forventer, at der efter oprettelsen af studieretningsklasserne vil
være en forældrerepræsentant per studieretningsklasse. Hvis dette ikke
er tilfældet vælger 1.g-forældrene nye repræsentanter på et
forældremøde i januar måned 2018.
3. Orientering fra formanden.
Formanden orienterede om en konference, som Danmarks private
Skoler afholder den 10.-11. november vedrørende bestyrelsesarbejdet.
Formanden kan ikke selv deltage i konferencen. Aftalen blev derfor at
rektor sender invitationen ud til alle bestyrelsesmedlemmer, hvis andre
bestyrelsesmedlemmer havde mulighed for at deltage.
Bestyrelsen har endvidere et fælles rum på SkoleIntra, hvor alt materiale
vedrørende bestyrelsesarbejdet lægges.
4. Skolens økonomi
Status per 30. september 2017 – fremlægges på bestyrelsesmødet
KL fremlagde status per 30. september, som bestyrelsen tog til
efterretning med følgende kommentarer:
Alt økonomimateriale skal sendes til bestyrelsen senest en uge før
bestyrelsesmødet med nødvendige kommentarer.
Bestyrelsen ønsker på det næste bestyrelsesmøde at få en gennemgang
af kantinedriften.
Budgetrevision på baggrund af elevtal og lærerårsværk
Den foreløbige budgetrevision viser et mindre merforbrug på enkelte
afdelinger, som fortrinsvis skyldes langvarig kritisk sygdom i de
pågældende personalegrupper.
Mht. elevtalsrevisionen henvises til rektors status på elevtallet under
dennes orientering.
5. Planlægning og afvikling af forældrerepræsentantskabsmødet 26. oktober
2017 med dertil hørende valghandlinger.
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I forbindelse med dette møde afholder skolen valg af tilsynsførende for
Johannesskolens grundskoleafdeling og valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen var i forvejen orienteret om planen for afviklingen af
forældrerepræsentantskabsmødet og ligeledes informeret om, at skolen
anbefaler, at Roar Bruun vælges som tilsynsførende. Roar Bruun er
certificeret tilsynsførende og har varetaget tilsynet på en række skoler,
bl.a. Niels Steensens Gymnasium og Bagsværd Kostskole og Gymnasium.
Roar Bruun er uddannet lærer og har en årrække fungeret som
skoleleder.
Bestyrelsen besluttede i enighed at anbefale ham til forældrekredsen,
og at han vælges for en 4-årig periode.
6. Tilbagemelding fra strategimødet den 5. oktober og evt. fortsat
strategiarbejde.
Den 5. oktober afholdt bestyrelsen møde om strategi og værdier. I
mødet deltog PKV, MFH, LG, BC, Mic og JN.
Mødet tog udgangspunkt i skolens forventningskataloger, skolens
værdier og skolens vedtægter § 2 om skolens formål og målsætning.
Deltagerne var enige om at der i disse tekster ikke var behov for re- eller
omformuleringer, idet de fortsat er dækkende for Johannesskolens
virke.
Der er dog et behov for at undersøge om der er sammenhæng i de
forskellige dokumenter og ensartethed i udtrykkene. BC påtog sig denne
opgave.
MFH ønskede en drøftelse af, ”hvad sker der, hvis man som forældre
ikke lever op til forventningskataloget”. På denne baggrund drøftedes
det på mødet, om der skal formuleres et egentligt regelsæt i forbindelse
med bortvisning og øvrig sanktionering af uacceptabel og
uhensigtsmæssig adfærd.
På mødet var der enighed om, at det er vigtigt at forældrene og
eleverne er vidende om, at bortvisning fra skolen i yderste konsekvens
kan komme på tale.
Af skolens ordensregler Fælles ansvar på Johannesskolen fremgår dette
på følgende måde:
”Skolens elever er i skoletiden underlagt skolens myndighed, og
overtrædelse af skolens regler medfører påtale, henvendelse til
forældrene, bortvisning fra undervisningen eller bortvisning fra skolen.
Dette regelsæt modtager alle elever og hjem i forbindelse med
skolestart.
Der var enighed om, at der ikke skal formuleres et egentligt regelsæt,
men at skolen som hidtil foretager en individuel vurdering af den
enkelte sag baseret på de konkret omstændigheder.
Det er fortsat skolens opfattelse dette er den mest hensigtsmæssigt
fremgangsmåde.
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Mødedeltagerne gav ligeledes udtryk for, at det er vigtigt, at der jævnligt
sker en intern afstemning af skolens holdninger og værdier ved at drøfte
forskellige typer af case i lærerkredsen, både for at understøtte en
ensartethed i reaktioner i personalegruppen og sikre at alle lærere
kender deres handlemuligheder og sørger for at involvere ledelsen på et
rettidigt og på et oplyst grundlag.
Det kunne ligeledes være relevant at involvere forældrerepræsentantskabet på et mødet og ligeledes drøfte forskellige cases.

7. Til - og afgang
Intet til referat.
8. Evt.
Intet til referat.
Tilstede:
Pia Kristine Voldmester
Miriam Friis- Hasché
Birthe Schiøler
Michael Stangerup
Jacob Peetz-Schou Nielsen
Marianne Broadberry
Charlotte Tang

(PHV)
(MFH)
(BS)
(MIC)
(JN)
(MB)

(CTA)
Afbud:
Lars Granborg (Næstformand)
Mogens Friis

(LG)
(MF)

Bente Christensen
Klaus Jensen

(BC)
(KJ)

Mødedatoer indeværende skoleår (2017-18)
Bestyrelsesmøder:
Mandag den 28. august; tirsdag den 10. oktober; onsdag den 13. december; mandag
den 26. februar; tirsdag den 10. april; mandag den 4. juni.
Forældrerepræsentantskabsmøder:
Torsdag den 26. oktober; torsdag den 19. april.
Andet:
Juleafslutning den 20. december; Åbent-Hus den 24. januar.
BC den 13. oktober 2017
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