Referat af SR-møde onsdag den 10.11.2021 kl. 19-21 i festsalen på Duborg-Skolen

Til stede: Dirk, Erik (EB), Anna (AN), Henrik, Niklas (suppleant for Konstantin), Stella
(Suppleant for Torben), Kristof, Berit, Anita

Afbud: Alexander, Torben, Konstantin
1. Godkendelse af referat – referatet er godkendt via mail
2. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 12 vedr. fredagsbar og ølsmagning
3. Meddelelser
a. Heino
i. Besøg fra Ranum Efterskole
ii. Nyt brandregulativ er meget omfattende for Duborg-Skolen. Vi må fx ikke
ophænge julepynt. Vi søger muligheder for at gøre julen hyggelig
alligevel.
iii. Brobygning forløb godt. Generelt er der stor tilfredshed blandt eleverne.
Forløbet evalueres yderligere med underviserne.
iv. Forældremøde var placeret en fredag i år. Dette var med blandet succes.
Elevernes arrangement var velbesøgt og tiltrak sig også forældrenes
opmærksomhed, så lærerne fik ikke så mange ”besøg” som håbet. Den del
af mødet, der foregik i klasserne, var rimeligt besøgt.
v. Operation Dagsværk er gennemført med ca. 140 deltagere fra DuborgSkolen samt en stor gruppe fra andre skoler. Samarbejdsrådets forældre
efterspørger tidligere information om OD frem over.
vi. Undervisningsevalueringen er startet op i alle klasser. Eleverne evaluerer
anonymt i løbet af undervisningen, og lærerne følger op med en samtale
med klassen/holdet om evalueringens resultater.
vii. Skolens udvalg er velfungerende (trivsel, undervisningsevaluering,
information, FU)
b. Stella (Torben)

c. Elevrådet
i. Vi deltager i DGS-årsmøde
ii. Planlægger elevfest – SR siger OK til fire øl eller tilsvarende
d. Kristof
i. To præventive tiltag er i gang (Lichtblick og mediekompetence) og skal
evalueres
ii. Gefangene helfen Jugendlichen er planlagt
4. Ubetjente/aflyste timer – Gæst Thorben
a. Der er kun få procent af timerne i fællesskolen, der er ubetjente/aflyst, men det er
tydeligt, at den enkelte – her repræsenteret ved Thorben – oplever de aflyste timer
som generende og utilfredsstillende. Thorben hæfter sig ved, at der ikke var
ubetjente timer under nedlukningen. Heino tilkendegiver, at vi naturligvis altid
går efter nul ubetjente timer, men at vi desværre rammes af perioder med
sygemeldinger, der ramler sammen. Dette ændrer dog ikke på målsætningen om
nul ubetjente timer og så få vikartimer som muligt. Foreløbige løsningsforslag er
at lade elever i 13. årgang med en fritime overtage en time, at tænke i
teamløsninger samt at få tilført flere timer og på den måde kunne give mere plads
til at vikariere. SR beder Heino om anonymiseret sygedagsoversigt.
5. Mødet med AP gik godt, og det var godt at møde SR fra AP og være i løbende dialog
med dem. Derfor hilser SR et møde i marts 2022 velkommen.
6. SR foreslår, at elevrådet og skolens personale tænker i nedenstående emner, men SR er
bevidst om, at det ikke er let at spare på en nyrenoveret bygning
a. Affaldssortering
b. Øko og vegetarisk i kantinen
c. Reducere papirforbruget
d. Køre-sammen-ordning med bonus
7. Vi har ikke store problemer med elevernes misbrug af devices i timerne. Eleverne følger
lærernes anbefalinger. Nogle filmtjenester har været blokeret i flere år, og den blokering
er bibeholdt efter skolens net er udvidet. Eleverne giver ikke meget for en blokering,
fordi de altid bare kan bruges deres eget net, hvis de vil. De retter sig efter lærerens
anvisninger.

8. Adventsfesten afholdes den 2.12.2022 fra 17-19. Klasserne står for boder og aktiviteter,
og SR sælger gløgg. Heino fordeler boder og aktiviteter rundt om på skolen. Vi forventer
at slutte fælles i skolegården til Lyspigernes sang. Berit sørger for gryde og gløgg med og
uden Schuss. 13. årgang skal ikke sælge champagne til dette arrangement, men de har lov
at sælge til andre arrangementer, hvor det er mere oplagt med champagne.
9. Halv- og helårsevalueringer
a. Vi har kun erfaring med evalueringer i 7. klasse, men det giver mening at arbejde
frem mod formativ evaluering, fordi vi kan indtænke læringsmål i vores
ugeplaner. SR ønsker at se et evalueringsskema. Heino medsender dette sammen
med referat. Punktet genoptages på førstkommende SR-møde.
10. Fredagscafe for personale – SR godkender
11. Vedtægter – punktet flyttes til kommende møde, hvor punktet konkretiseres med
spørgsmål fra fællesrådet
12. Elevrådet ønsker ølsmagning og fredagscafe – SR siger ja, så længe ledelsen kan stå inde
for, at arrangementerne afvikles forsvarligt.
13. Evt.
a. HA: Fællesskolen bør finde en ny elevrepræsentant pga. Annas oprykning til 11.
årgang

Referat den 13.11.2021

Heino Aggedam
rektor

