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Referat
NR. 0
Overskrift
Indhold

Referat

TID: 10 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Velkomst
Godkendelse af referat – Godkendt
Godkendelse af dagsorden – Godkendt
Punkter til evt.
- Indkaldelse til Skole og Forældres Landsmøde
- Punkter til næste møde
Velkommen til Jørgen
OK

Ansvarlig: Sascha

SKOLEBESTYRELSESMØDE
NR. 1
Overskrift

TID: 20 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Statusorientering om skolen

Indhold

- Skoleleder
- Personale
- Elever
- Forældrene
 Skoleleder:
Problemer i forbindelser med hærværk på cykler. Øget tilsyn er etableret.
Eleverne taler dog stadig om, at det er et problem. Eleverne må henvende sig på
kontoret, når de oplever hærværk. Vi fortsætter med skærpet tilsyn, men det lader
til, at det går i sig selv.

Referat

Ansvarlig: Alle

Elever på tagene – politiet er blevet involveret. Det ser ud til at have haft en effekt.
Elever på matriklen om aftenen og i weekenden.
Mikael og Jørgen deltager i SB – resten af ledelsen ad hoc i forhold til
dagsordenen.
Mikael og Ivan repræsenterer i MED.
Gå-bus opstart: Ledelsen har deltaget i Gå-Busssen. Ikke så mange elever deltager i
bussen. Der bliver slået et ekstra slag for Gå-Bussen.
Sascha og Mikael har haft møde med naboerne til afsætningspladsen. Et godt
møde – vi finder løsninger. Mikael taler med forældrene i indskolingen om
problematikken.
Gang i et projekt i udskolingen for øge forældrenes engagement.
Projekt er faldet ned i vores turban via forvaltningen: Forældrene som resurse i
Udskolingen, som vi deltager i.



Kursusaktivitet for personalet i forbindelse med etablering af læringsplatform.
Beslutning er truffet om hvilken platform, der skal anvendes.
Personale:
SFO:
Kommende struktur, hvor 4. klasses elever skal i klubtilbud fylder. Det betyder
personaleændringer. Personalet vil gerne bidrage til processen.
Strukturændringen er besluttet i byrådet og gælder alle skoler.
Der kommer en proces- og kommunikationspakke fra forvaltningen.
Mikael vil orientere om den kommunale beslutning via forældrebrev.
Renoveringen af tagkonstruktionen er udskudt til november.
Årsagen til udskydelsen er at forvaltningen afventer afgørelsen på retssagen. Når
voldgiftsagen er afgjort begynder processen.
OL i SFO’en har været et godt projekt.
Stort indskolingsforældremøde i morgen – alle på en gang. Det virker godt.
Pædagogerne er startet deres uddannelses – pædagogerne i undervisningen.

SKOLEBESTYRELSESMØDE
 Lærere:
Godt i gang. Mange forældremøder afviklet. Godt med pædagogerne i undervisningen
og deltagelsen i forældremøderne.
Uge 39 starter trivselsprojekt på mellemtrinnet. Løber over 3 uger.


Elever:
Anne-Sofie 9.d:
Ventilationen oppe hos os er alt for ringe. Når det har været varmt, som her i
september. Det er skal der laves noget ved det – vi har sagt det videre.
Skolefest/markedsdag.
Kan man holde begge skolefest og markedsdag hvert år.
Danske Skoleelever laver kursus for elevrepræsentanter på Søndervangskolen.
Lille elevråd:
Formand: Kristian 6.b
Næstformand: Sofie 5.b
De har masser ideer til aktiviteter. Mere information næste gang.



Forældrene:
Flot OL i SFO. Børnene har haft det rigtig godt.
På forældrerådsmødet drøftede vi mobiltelefoner i 5.a. Telefonerne bliver nu låst
inde hele dagen!
(Principper netop lavet for brug af mobil på Malling Skole)
Klassesammenlægningen på 9. klassetrin får stor ros. – Giv det videre til lærerne
på årgangen.

NR. 2
Overskrift
Indhold
Referat

TID: 10 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: Sascha
Modus for godkendelse af referat
Procedure for godkendelse og udsendelse af referat afklares.
Det juridiske aspekt omkring referatet undersøges og punktet tages op på næste møde.
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NR. 3
Overskrift
Indhold
Referat

TID: 30 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: Mikael
Elevsygefravær
Der er fokus på sygefravær hos eleverne og procedure for hvordan forældre kontaktes i
den forbindelse.
LIS (LedelsesInformationsSystem) afslører et ret stort sygefravær blandt elever.
Samlet set har vi højere sygefravær på skolen end gennemsnittet i Aarhus Kommune.
De 4 parametre skolen skal reagerer på:
a) 4 eller flere fraværstilfælde den seneste måned
b) 10% ulovligt fravær den seneste måned
c) 11 eller flere fraværstilfælde det seneste skoleår
d) 10% samlet fravær det seneste skoleår
Stort fravær giver dårlig trives og ringere faglighed.
Det betyder noget at børnene kommer i skole.
Nogle af de punkter der blev drøftet:
- Fraværet er fordelt med lidt tyngde i udskolingen.
- Det ligner lidt et værdisæt for skolen. Godt at tage fat på problemet
- Er man for hurtig til at melde sit barn syg?
- Enkeltdagssygdomme er ikke normal adfærd, siger embedslægen i Aarhus.
- Er det så voldsomt et sygefravær?
- Hvilke børn handler det om.
- Er der nogle elever som i særlig grad har brug for hjælp.
- Er der forældre, som har iført en ”hviledag” som konsekvens af den lange
skoledag.
- Vi kan godt blive ramt af velmenende forældre.
- Der mangler bevidsthed om problematikken.
- Kommunikationsproblem omkring sygemelding
- Informationsfolder omkring betydningen af, at barnet er i skole.
Punktet tages op på et kommende møde, da bestyrelsen er meget optaget af
problemstillingen.

PAUSE
10 minutter
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NR. 4
Overskrift
Indhold

TID: 30 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: Sascha
Skolebestyrelsen med på forældremøder
Hvilken rolle skal bestyrelsesmedlemmerne have på forældrerådsmøder?
Hvordan synliggøres bestyrelsen hos forældrene?

Referat
Ideer:
- Man kan brede dilemmaer ud til forældrerådene og bede dem om at drøfte dem fx
”hviledag”.
- Knytte kontaktforældre til bestyrelsesmedlemmerne – dele det blandt SBmedlemmerne.
- Kommunikation begge vej.
- Struktureret ”kølediskdrøftelse”.
- Vi skal bygge det lidt op – gerne dynamisk.
- Dialogmøder med kontaktforældre. Deltage i forældremøde.
- Løbende nyheder fra SB på Intra. Tror forældrene skal have det drypvis.
- Referaterne skal gøres spændende.
- Sælg billetter – referatet gør det ikke - det er for omfattende. Temaer –
punchlines.
- Sascha. Jeg vil gerne tage opgaven på mig at lave punchlines på baggrund af SBreferatet.
- Vi prøver det af.

Beslutning: På baggrund af SB- referatet laver Sascha punchlines og lægger det ud til
forældrene med hele referatet vedhæftet.
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Overskrift
Indhold

Referat

TID: 10 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Kalender justeret
Bestyrelsens årskalender konfirmeres
Forslag til møder i skoleåret 16/17 klokken 19.00 - 21.30:
- 22.08. 2016 – er afviklet
- 20.09. 2016 – er afviklet
- 04.10.2016 (et udvidet møde)
- 24.11. 2016 (SFO-forældreråd)
- 12.12. 2016
- 17.01. 2017
- 20.02. 2017
- 16.03. 2017 (SFO-forældreråd)
- 24.04. 2017
- 23.05. 2017
- 12.06. 2017

Ansvarlig: Mikael
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Referat

TID: 20 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: Sascha
Workshop for bestyrelsen. Lørdag den 29.10
En fælles drøftelse I bestyrelsen ang. indsatsområder, arbejdsmetoder, udvalg, mv.
- God ide, men kunne det ikke være en almindelig hverdag, som bliver forlænget
- En lørdag skal være i god tid.
- Det lyder hårdt med en hverdag
- Jeg vil gerne have en hverdag.
- Det betyder omlægning af medarbejderrepræsentanternes arbejdstid.
- Det kræver god planlægning, hvis det skal være en weekend.
- Hvis den bliver for kostbar, skal vi finde en anden løsning. En fælles arbejdsdag skal
være ikke være langt ude i fremtiden.
- Det ligger for tæt på, i forhold til indholdet på dagen.
- Det kunne være en god drøftelse af, hvad vi vil med bestyrelsen.
Konklusion.
Tirsdag den 4. oktober afholdes et forlænget møde for SB. Arrangementet starter med
fællesspisning kl. 17. med mødestart kl. 17.30.
Hvad er det skolebestyrelsen vil i den kommende valgpewriode. Vision og strategimøde.

OBS. SB-medlemmer må meget gerne komme med input senest den 29.
september til Sascha
OBS. SB-mødet den 13. okt er hermed aflyst.
NR. 7
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TID: 10 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: Sascha
Evt.
Indbydelse til repræsentantskabsmøde i Skole og Forældre den 18. – 19. november
Tilmeldingsfrist den 30. september. Interesserede bedes henvende sig til Sascha.
Runde om mødet:
- Spændende – tid til fordybelse
- Godt møde
- Godt møde – mange nye dejligt
- God styring og proces
- Godt møde formand
- Fint.
- Godt møde –
- Godt møde
- Godt møde - lidt skarpere dagsorden i forhold til, hvad vi vil med punkterne.
- Godt møde – enig omkring punkterne – ikke for mange detaljer
- Fint møde – enig i det der er blevet sagt
- Godt møde

Referat

