SKOLEBESTYRELSESMØDE

Dato
Tid
Deltagere

18. December 2017
19.00 – 21.30
Sascha Maria Noomi Löwenstein, Formand
Alex Schmidt, Næstformand
Annika Dahl Ebert, Forældrerepræsentant
Dagmar Grummesgaard, Forældrerepræsentant
Malene Gade, Forældrerepræsentant
Morten Østergaard, Forældrerepræsentant
Per Lysgaard, Forældrerepræsentant
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant
Jens Christian Miltoft, Elevrepræsentant
Jørgen Mandrup Nielsen, Souschef / pædagogisk leder
Mikael Bugge Andreasen, Skoleleder

Gæster
Afbud

Ej
Ej

Referent

Jørgen Mandrup Nielsen, Souschef / pædagogisk leder

DAGSORDEN
NR. 1
Overskrift
Indhold

Referat

NR. 2
Overskrift
Indhold

TID: 5 min
Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Velkomst
Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Punkter til evt.
Ej

Ansvarlig: Formand

TID: 15 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Information om skolens drift
- Administration og ledelse
- Medarbejderne
- Eleverne

Ansvarlig: Formand

SKOLEBESTYRELSESMØDE
Referat

- forældrene
Ledelse:
- Klasserne er på vej tilbage til byggeriet. Hovedrengøring etableres.
- Lærer søgt og fået orlov - Morten Vestergaard. Sket en del skemaændringen
grundet orloven.
- Besluttet at slå en stilling op som læsevejleder. Ansættelse gerne i foråret.
- Alle forældre skal have deres egen Unilogin-kode. Etableres her i foråret.
- Skole og Forældre har udsendt materiale omkring SB-valg her i foråret.
- Tre familierådgivere er blevet tilknyttet skole og distriktet som forsøg.
- Ledelsen har været til opstartsmøde omkring bilag 1 drøftelser (Aarhusaftalen)
med lokale TR-er.
Medarbejdere:
- SFO:
- Juleprojekter i indskolingen.
- Grønnegården renoveres og forskønnes med forskellige motoriske redskaber.
- 11 nye børn starter til januar - er fordelt på 0. klasserne
Elever:
- Tak for store sal i 12-pausen!
- Ungebyrådet har indsendt sit første forslag - omhandler ordblindhed.
- Lille klage omkring vandposten i udskolingen. Vil gerne have en kraftigere stråle.
Forældrene:
- Folketinget bevilger 5. mill. til kompetenceudvikling blandt SB.
- Årsprogram kan læses på Skole-Forældres hjemmesiden.
- I-learning er en ny mulighed for SB (Skole-Forældre)
- Privatskolerne er ikke på vej frem længere - det står lidt stille nu.
- Læs gerne på Skole-forældres hjemmeside!!
- Dialogmøde med rådmand og politikere var interessant.
Børn i specialklasse blev blandt andet drøftet. Økonomien fylder meget for mange
skoler.
Skolerenovering og bygning af nye skole fyldte meget.
Fokus på skoler i Aarhus Vest, da de tildeles relativt mange flere penge end andre
skoler.
- Trafik: Jensine Adler fra menighedsrådet har ideer omkring trafik. Vil gerne mødes
med SB.
Beboergrupper er også interesseret. MBA inviteret til kaffemøde!!

SKOLEBESTYRELSESMØDE
NR. 3
Overskrift
Indhold

Referat

TID: 60 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: Formanden
Opsamling på dialogmøde
Input fra Bestyrelsen er medsendt som bilag.
Kort feedback på aftenen, bordet rundt.
Hvad er næste skridt – udvælgelse af punkter
Hvordan får forældrene besked / tilbagemeldinger?
Kort feedback på aftenen, bordet rundt:
- Overvældende så mange der deltog og deres engagement. Alle var positive over
for mødeformen. Mange gode ideer. Måske manglede der noget konkret!
- Rigtig godt - god mødeform. Meget positivt!
- Positivt. Ville gerne tale om hverdagen
- Men hvordan kommer vi videre. Kunne ønske, at vi får fat i forældrene igen - få
dem involveret og holdt fast i de nogle af de lange processer. Vi skal holde ”gryden
i kog”.
- Flere deltagere ytrede ønske om gerne at komme 2 gange om året. SB skal gerne
hurtigt give en tilbagemelding. Mange gik der fra og følte, at der blev lyttet til dem.
- Folk kom med realistiske forslag. Men der var brug for lidt mere styring!
- Næste gang skal vi benytte forskellige rum! - Det var ofte svært at høre.
- Har talt med forældre, som var meget begejstret.
- Positiv oplevelse. Det med vikardækning skulle måske afleveres til ledelsen og ikke
SB.
- Øvelsen er at få folk til at forpligte hinanden i et fællesskab.
Hvad er næste skridt - udvælgelse af punkter
Indskoling:
- Toiletter- er der nok - kan de gøres bedre rent - er de ordentlig indrettet
- Mobiler - kulturen omkring denne.
- Kommunikationsvej ved klasser med elever med særlige behov (klasser, der er
urolige)
Mellemtrin:
- Vikarproblematikken fyldte rigtig meget! - Status på dette fra ledelsen to gange
årligt. Ikke en SB-anliggende.
- Mobil, bod og mobiler fyldte lige meget.
- Boden trykket lidt frem
Udskoling:
- Boden fyldte absolut mest. En her og nu løsning og et langsigtet løsning.
- Fastholdelse i udskolingen:
Udeområder
bevægelse i udskolingen
Bedre og flere valgfag
- Elever med særlige behov. Rådgivningen af elever i udskolingen.
Hvad tænker vi fælles om:
- Bod
- Mobiler
- Toiletter
- Elever med særlige behov
Næste skridt:
Formandsskabet udvælger punkter til videre bearbejdelse i interessegrupper.

SKOLEBESTYRELSESMØDE
Arbejdet i interessegrupperne planlægges under hensynstagen til mødekalenderen for SB økonomi, visioner, SB-valg!
Overvej om der er der noget, vi kan gøre nu - noget vi er herre over! Kan vi gøre noget
snart – kan vi gøre noget på sigt på sigt.
Vi skal have flere perspektiver på emnerne!
Vigtigt med kort tilbagemelding umiddelbart til deltagende forældre efterfulgt af en
længere senere.

NR. 4
Overskrift
Indhold

TID: 75 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Kvalitetsrapport 2017
Fælles refleksioner
Bestyrelsen skal skrive sine kommentar.
Hvem deltager i kvalitetssamtaler den 11. januar, 12.30

Ansvarlig: MBA

Referat
Fælles refleksion:
Skolen:
• Nysgerrig på læsning - læsning i 4. klasse
• Ungdomsuddannelse – de unge skifter eller falder fra. Hvorfor!
• Bevægelse i undervisningen – herunder udformning af spørgsmål.
• Set på fravær - generelt faldende.
• Se på stigende fravær i SFO
SB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Læsning i 4 klasse!
Hvad med udviklingskurverne
Afgangskaraktererne side 7 – nedadgående
Generelt se på faglighed i 7.- 9. klasse
Trivslen for børnene i 0. klasserne
Social og faglig trivsel! – Samlet trivsel
Eleverne op undervisningen som kedelig i udskolingen!
Svært at se på en årgang isoleret - optaget af tendenser. Noget vi skal være
opmærksomhed på.
Medarbejdernes sygefravær. Særligt pædagogernes fravær springer i øjnene.
Udskoling: Trivsel, mobning.
Mange ensomme børn på skolen
Rapporten er et godt supplement i vores netop overstående snak med forældrene!
Samtale med eleverne omkring kvalitetsrapporten. Noget er taget fra
trivselsundersøgelsen - derfor tales der om det.
Hvad med et udskolingstema! – som kan blive:
Et overordnet tema i en LUP.

Temaer til bestyrelsens udkast til kommentarer.
”personale(fravær), udskolings(tema), trivsel samt læsning 4. kl.”

SKOLEBESTYRELSESMØDE
Fra SB deltager Sasha deltager i kvalitetssamtalen. Giv gerne en tilbagemelding efter
nytår, hvis andre ønsker at deltage!

NR. 5
Overskrift
Indhold
Referat

TID: X min
Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: JMN
Opsamling til fremtidige møder
Drøftelser der ikke behandles, men planlægges til fremtidige møder
Ej

NR. 6
Overskrift
Indhold
Referat

TID: 5 min
Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: Formanden
Evaluering af mødet
En kort runde blandt mødedeltagerne, om reaktion på mødet
😊

NR. 7
Overskrift
Indhold
Referat

TID: 5 min
Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Evt.
Sasha inviterer til nytårskur.

Ansvarlig: Alle

