Referat af SR-møde den 23. september 2020 på DuborgSkolen
Referat af Samarbejdsrådsmøde på Duborg-Skolen den 23.9.2020 kl. 19.00 i festsalen
Til stede: Torben Hansen, Henrik Kristensen, Anita Zielke, Erik Bjerrum, Konstantin Jockel,
Dirk Müller, Alexander von Oettingen, Anna Schink, Anna Hansen, Heino Aggedam
Afbud: Berit Kleinert

0) Anna beder om, at punkterne ”godkendelse af referat” og ”evt.” tilføjes
Ønsket er taget til efterretning
1) Godkendelse af referat. Referatet godkendt. Det vedtages for eftertiden at godkende via mail til
Heino.
2) Meddelelser
a. Heino
i. Forslag om at slette mødedagen den 20.1.2021. – forslaget tiltrædes
ii. Overdækket cykelparkering ved bassin: kan desværre ikke lade sig gøre
pga. arkitektaftaler
iii. Kantinen serverer nu varm mad en gang om ugen. En foreløbig succes
iv. Forslag om at aflyse årets adventsfest. – SR tiltræder forslaget, men beder
om, at der etableres et alternativt julearrangement.
v. Lang klausur i engelsk. Ønske fra sidste år gennemføres i år
vi. Rejser: studierejser og ekskursioner aflyses pga. coronasituationen. Det
meldes ud, at endagsture kan være et alternativ
vii. Brobygning: er udfordret i år pga. coronasituationen

viii. Orientering om, at Heino besøger alle afgivende F10-klasser i perioden
frem til jul. Sammen med en af studievejlederne besøger Heino alle F10forældremøder på afgivende skoler.
b. Torben Hansen:
-

I 9. og 10. får eleverne meget travlt, fordi skoleåret er meget kort.

-

Emneugen: Fællesskolen oplever samarbejdet mellem gymnasiet og
fællesskolen som positivt i emneugearbejdet

-

Motionsdag den 25.9

-

Fridays for future kører fortsat, men ikke på motionsdagen

-

Der er afholdt forældremøder i alle klasser

-

Coronareglementet fungerer fint i fællesskolen

-

Vikarsituationen. Der er brug for mange vikartimer i fællesskolen. Flere
end vi har timer til. Situationen gøres sværere af, at lærerne kan frasige sig
vikaropgaven, og at cykelvikarer sjældent kan nå ind til første time. Når
begge de to situationer indtræder på samme tid, må en lektion sættes som
ubetjent.

AvO: klager forældrene over antallet af vikartimer?
TH: Ja, men vi garanterer fagligheden ved at anvende ugeplaner, og vi er nok
ikke mere udfordret end andre skoler.
AvO: Punktet ”Vikartimer” skal bringes op på et kommende SR-møde, fordi situationen er
utilfredsstillende. Kan SR bidrage med strukturelle forslag. Statistisk materiale efterspørges.
Konstantin (elevrådet)
-

Stor elevrådsdag er afholdt med stort engagement, især blandt 7. og 11.
årgang

-

Der er brug for endnu et møde, så udvalgene kan vælges og
elevrådsarbejdet kan fortsætte

-

Elevrådets adventsudvalg vil komme med forslag til alternativer til
adventsfesten

-

Eleverne fra fællesskolen ønsker at handle i kantinen i den store pause

-

Fællesskolen er utilfredse med skolegårdens opdeling, fordi områderne
ikke er lige store

-

Lektiecafe

-

Ønske om omfordeling af parkeringspladser

-

Man må acceptere en ”nice to have”- og ”need to have”-løsning i
parkeringssammenhæng, men tal med Stefan om mulige løsninger.

-

Der skal findes en løsning på kantineproblematikken (HA tilføjelse: Der er
nu fundet en løsning)

-

Gå til ledelsen med det samme, når problemer opstår

-

Ønske: udendørs bordtennisbord – HA kigger på finansiering

SR’s konklusion:

Formanden: Ingen meddelelser

3) Henrik Kristensen.
Henrik fremlægger sine erfaringer med fællesskolen, hvilket fører til en del kommentarer og
nedenstående konklusion:
Temaerne for dette punkt er
-

Mobning

-

Kommunikation med lærerne er ikke tilstrækkelig god

-

Skolens ry

-

Lærernes engagement / aflyste temaer

➔ Der skal laves en undersøgelse af elevernes trivsel. Vi er her for at lave god skole for eleverne

Arbejdsgruppe: HA, Henrik, Dirk, Alexander, Anita, Konstantin, Anna Hansen
Emner: UV, klassen, arkitekturen, omgivelserne
Eleverne inddrager øvrige elever. Elevrådet vil gerne bakke op om elevernes trivsel.

Torben Hansen: Tak til Henrik for at tage punktet op.

4) Studie- og ordensregler
-

Heino: Studie- og ordensreglerne har været forelagt til høring blandt
undervisere, studievejledere og i det foregående Samarbejdsudvalg

Samarbejdsrådet nikker til Studie- og ordensreglerne, der dermed vedtages!

5) Evt.
2.10: AvO undersøger muligheden for at være til stede. – ikke længere nødvendigt.
Arrangementet blev udskudt
AvO: Tak for et fint møde

Referat 30.9.2020
Heino Aggedam

