Referat af SR-møde onsdag den 18. august kl. 19-21 i festsalen på Duborg-Skolen
Afbud: Dirk, Alexander
Til stede: Anita, Berit, Anna, Kristof, Henrik, Anna Due-Hansen, Konstantin, Heino, Erik

1. Godkendelse af referat (er godkendt via mail)
2. Godkendelse af dagsorden
a. Efter modtagelse af ønske om støtte til hyttetur i 7. klasse tilføjes et nyt punkt 6 til
dagsorden: ”Støtte til hyttetur” jf. fremsendt bilag.
3. Meddelelser
a. Heino
i. Skoleopstart, hyttetur og forældremøde
1. Skoleopstarten har været præget af testning og ny OAPVO, der har
haft betydning for opstart på hold og i klasserne, idet der nu er
færre lektioner i klasserne og flere på hold. Det betyder flere
bekendtskaber for den enkelte elev, men også en større valgfrihed.
Gymnasiet afvikler forældremøder for 11. årgang fredag den 10.
september, hvor elevrådet også afvikler et socialt arrangement for
11. årgangs elever. Vi håber på en hyggelig aften.
ii. Holdstørrelser. Nogle naturvidenskabelige hold var meget store i starten af
skoleåret. Heldigvis kunne vi oprette et ekstra hold, der har betydet at
andre hold kunne reduceres en smule i størrelse.
iii. Corona. Eleverne har mulighed for at teste sig selv flere gange om ugen
her på skolen. Mange er nu vaccineret, men tilbuddet om testning
fortsætter. Vi har været ramt af enkelte positive PCR-tests, hvilket har
betydet, at en enkelt klasse skulle sendes hjem. Situationen er nu mere
stabil med ganske få positive lyntests pr. uge.
iv. Mæslinger. Skolen skal indsamle dokumentation for gennemført
mæslingevaccination. Dette sker i uge 43.
v. Skolens udvalg, der er baseret på skolens strategi 2025, som SR tiltrådte i
foråret 2021, nedsættes på et kommende p-møde.
vi. Adventsfest afholdes den 2.12.2021 kl. 17-19 på Duborg-Skolen

vii. Brobygning for kommende elever i 11. årgang afvikles i uge 42.
viii. Der afholdes orienteringsmøde på de afgivende skoler i de kommende
uger.
b. Torben
c. Elevrådet
i. Elevrådet planlægger en elevrådsdag, hvor elevrådets udvalg skal vælges
ii. Elevråd har allerede planlagt arrangementer med Akti. Arrangementerne
har forskellig karakter og foregår på skolen eller på Akti. Nærmere
program følger. Elevrådet beder SR takke ja til sådan et aktivitetstilbud.
SR takker ja.
d. Alexander
e. Andre
i. Kristof arbejder med to tilbud
1. Offener kanal Kiel
2. Gefangene helfen Jugendlichen
Begge tilbud er præventive tiltag, og hvis økonomien falder på plads, vil
tiltagene blive tilbudt til fællesskolen i dette skoleår.
4. Møde med AP den 21. september 2021 kl. 19-21 på Duborg-Skolen
a. Efter drøftelser i SR endte vi med nedenstående to punkter til dagsorden:
i. Tutorordning inkl. OAPVO
ii. Erfaringsudveksling – bordet rundt
1. Hvad kan vi lære af hinanden?
2. Hvordan rekrutterer AP til SR?
5. SR-mødedatoer for indeværende skoleår fastlægges
a. Heino blev bedt om at foreslå en dato for hver måned. Det er næsten opfyldt med
nedenstående forslag, der dog tager højde for pauser pga. ferier. Desuden har jeg
tilføjet punkter, der formentlig skal tages op. Hvis et møde aflyses, kan punkterne
naturligvis skubbes.
29.9: Evaluering af fællesmøde med AP, og hvad kan vi lære af det? Info om
brobygning

10.11: Forberede adventsfest: SR’s ønsker til festen og skolens forberedelse,
evaluering af brobygning
8.12: Evaluering af adventsfest
19.1:
2.3: SR’s ønsker til fokuspunkter i det kommende skoleår
20.4: Måske budget
18.5: måske budget
22.6: mod næste skoleår

6. Ansøgning fra Anna (AN)
a. Anna (AN) har søgt SR om tilskud på 550 euro fra Forældrefonden til at dække
kontaktelevernes (elever fra 10. årgang) udgifter i forbindelse med 7. klassernes
hyttetur. SR godkender ansøgningen
7. Evt.
a. Ingen bemærkninger

