Referat af mødet i Samarbejdsrådet på Duborg-Skolen den
18.11.2020 kl. 19.00 i festsalen
Til stede: Konstantin, Anna, Erik (EB), Dirk, Henrik, Anna (AN), Berit, Torben, Alexander,
Heino
Afbud: Anita, Kristof

1. Referat af seneste møde er godkendt digitalt.
a. Ingen supplerende bemærkninger
2. Godkendelse af dagsorden
a. godkendt
3. Meddelelser
a. Heino
i.

Suppleringsvalg til SR og FR den 26.11.2020 kl. 17 på Duborg-Skolen udskudt

ii. Coronasituationen
1. Vi navigerer i reglerne fra Kiel og informerer elever, forældre og
kollegaer
2. Vi afventer reglerne fra 25.11 (ca.), inden vi planlægger julemåneden
inkl. juleafslutning
3. Vi er opmærksomme på, at alle har det hårdt i coronaperioden
iii. Fravær i gymnasiet
1. Ikke stort pt. Stefan (pædagogisk leder) følger op på enkeltelever og er i
tæt kontakt med studievejlederne

iv. Aflyste og udskudte studierejser

1. Refusionsafregninger er indsendt til ministeriet i Kiel. Der behandles
ansøgningerne.
2. 13. årgang kommer ikke på studietur

3. Vi håber, at nuværende 12. årgang kan rejse i januar i 13. klasse, altså
januar 2022

v. Kommende p-møder
1. Skolens ledelse indleder en strategiproces

vi.

OAPVO
1. Præsenteres for styrelsen den 3. december. Alexander spørger, om
SR kan deltage i det møde. Heino undersøger sagen. OAPVO er ikke
på decembermødet alligevel. Pt er alle Styrelsesmøder lukkede pga.
corona.
2. Kort orientering om den kommende gymnasiereform.
Stikord: større valgfrihed
Erik bemærker, at lærerkollegiet i flere år har ønsket en struktur
som den kommende, så der er fuld opbakning til reformen.

vii.

Brobygning
1. Eleverne fra de afgivende skoler har evalueret vores brobygning meget
positivt.

viii. Besøg på afgivende skoler
1. Heino har besøgt afgivende skoler efter endt brobygning. Eleverne har
været spørgelystne

ix.

Pop-UP musikbus

1. Duborg-Skolens lyspiger og musikprofilholdet i 13. besøger afgivende
skoler til et udendørs musikarrangement under coronabetingelser.

b. Torben
i.

Skole-hjem-samtaler er afviklet virtuelt. Det er gået godt

ii.

Projekteksamen er skudt i gang for 9. årgang. Vejledning er overstået, og alle
elever har fået en vejleder

iii. Uwe Nissen er tilknyttet Duborg-Skolen i en foreløbig periode. Det har lettet
vikardækning og givet kontinuitet for flere elever

c. Elevrådet
i. De sidste udvalg er valgt. Desværre kan hyggeudvalget ikke komme i
gang pga. corona ii. 13. årgang spørger, hvorfor der forskellige
klausurlængder.
Samarbejdsrådet vedtager, at der må være forskelle i elevernes
klausurlængder.
d. Kristof – ikke til stede
e. Alexander
f. Andre
i. Anna (AN) – Fællesskolens 10. klasse afviklede valgnat i forbindelse med det
amerikanske valg. Det var arrangeret af Anna og Stephie.
Alexander takkede på Samarbejdsrådets vegne for det gode initiativ.
4. Vikartimer inkl. statistik – materiale fra Fællesskolen (Torben)
a. Vikartimeforbruget fremlægges af Torben, og der spørges ind til, hvordan skolens
ledelse håndtere stort fravær. Svaret er, at vi følger BEM-proceduren, der udstikker
retningslinjer. Det er op til den enkelte medarbejder, om vedkommende ønsker at tage
imod tilbuddet om BEM-samtalen. Fællesskolen har kun 15 lærere, så enhver
sygedag er en belastning for vikarbudgettet og for kollegaer. Vi må ikke lade lærere i
Fællesskolen have overtid.
SR tager statistikken til efterretning.

Punktet vikardækning og fravær kan udgøre en del af dagsorden for mødet med AP’s
samarbejdsråd.

5. Elevtrivselsundersøgelse – se bilag vedr. spørgsmål.
a. Elevernes justeringsforslag mangler
b. Tidligere undersøgelsesresultater præsenteres (bilag udleveres)
c. Samarbejdsrådets justeringsforslag
i. Samarbejdsrådet beslutter, at Heino, Konstantin og Anna skal færdiggøre og
sammenskrive alle spørgsmål inkl. spørgsmål vedr. coronasituationen.
Skemaet skal være klar til udfyldelse inden jul. Skemaet rundsendes til SR til
endelig godkendelse.

6. Evt.
a. Jubilæumsbog til alle i Samarbejdsrådet
b. Møde med AP’s samarbejdsråd: 4. maj. 2021

