Referat fra skolebestyrelsesmøde
Dato og klokkeslet
Mødested
Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter

Eksterne medlemmer

Torsdag den 11.12 2014 kl. 18.00 – 20.00
Vi starter med at spise sammen.
Det store møderum overfor kontoret
Christina (mor til Freya 1.a)
Ditte (mor til Falke 2.a) formand
Hanne (mor til Mads 4.b)
Helle (mor til Jonathan kom2)
Iddle (far til Yasemin 1.c)
Mette (mor til Sofie 2.b og Emil 5.a2) næstformand
Ahmed (far til Fawsi 3.a, Illias 6.a, Mohamed 8.b, Nasim 9.a)

Referent

Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech Afbud
Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang Afbud
Uffe Rasmussen
Lisbeth Mathiasen Afbud
Lars Hansen, SFO-leder
Majbritt Jensen, skoleleder
Lea (mor til Mathias 4.b og Jonas 6.a) – suppleant
Maj-Britt (mor til Alexander 3.b) – suppleant Afbud
Lars

Dagsorden

Referat

1. Valg af ordstyrer

Uffe

2. Godkendelse af dagorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat fra
sidste møde

Godkendt

4. Tema: Forældreinvolvering.

Hvad vil vi opnå? Hvad er vores indikatorer på, at vi er på vej?

Medarbejder-repræsentanter
Sekretærer for bestyrelsen
Gæster:

Udpluk af samtalen: Vi skal opdele samtalen om der tales om skole/hjem
samtaler og forældremøder
Kan forældrene påtage sig et medansvar for at få de fraværende forældre
til at deltage. Man kan ringe til dem, aftale at man kommer forbi og henter
dem
Opstarten på forældresamarbejdet er afgørende vigtigt. I klasser, hvor
forældresamarbejdet er velfungerende vil det efter al sandsynlighed fortsætte gennem hele skolegangen. Det vil også typisk være i de klasser,
hvor børnene fungerer godt sammen.
Man skal have gode oplevelser, når man deltager og at man skal føle at
man går glip af noget, hvis man ikke deltager.
Hjemmebesøg til dem der ikke kommer til møderne – er det en mulighed?
Kan vi få børnepasning til forældremøderne
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Forventningsafstemning/kontrakt mellem forældre og forældre og forældre og skole.
Der skal være særlig fokus på forældresamarbejdet, der hvor der er lærerskifte på 1. og 6. årgang
Hvad gør dagtilbuddet Møllevang og Charlottehøj Dagtilbud?
Claus bidrager på næste møde. Mette fortalte lidt om, hvad der sker omkring dagtilbuddene i forbindelse med tanker om opdeling af Charlottehøj
dagtilbud fordelt på Hasle og Møllevang. Alle involverede bestyrelser er
positiv indstillet på omlægningen.

5. Årshjul for skolebestyrelsensmøder (indhold)
6. Bordet rundt

Det administrative fællesskab skal starte 1. juli. Man er pt. ved at finde ud
af, hvem af de nuværende HK ansatte i dagtilbuddene, der skal være på
hvilke skoler. En central beslutning at vi skal have fælles administration
som også er en god ide.
Udsat til næste møde
Vi skal lave et fælles aktivitetskalender med områdets dagtilbud – sådan
at fx forældrene ikke skal til julefest flere steder samme dag.
Opmærksomhed ift at det kan virke overvældende fx ift støj på gangene.
Der vil altid være uro på gangene i overgangene både ved skolestart og
undervisnings slut/SFO start. Men fælles interesse at få det reduceregt
mest muligt.

7. Indhold på næste møde
den 12.1 2015
8. Nyt fra ledelsen

Principper for samarbejde med foreninger (skal –opgave)
Principper for holddannelse (skal-opgave)
Forældreinvolvering
Status på indskrivning i børnehaveklasserne der er 93 potentielle skolestartere i distriktet
Status på skemalægning. Der arbejdes med et nyt skema, som kommer
inden vinterferien og gerne før.
Status på arbejde med LUP/ tidlig indsats. Majbritt skal aflevere Lokal
udviklingsplan den 13.1 dvs dagen efter næste skolebestyrelsesmøde.
Trivselsundersøgelsen ift medarbejdernes oplevelse af deres arbejdsmiljø
er udkommet. Indsamlet i oktober måned.
TAP er fantastisk flot, med højere tilfredshed end sidste år og højere end
by-gennemsnittet.
Lærerne ligner i hovedtræk tilbagemeldingen i efteråret 2013
Tilfredsheden/arbejdsglæden i SFO er faldet drastisk siden sidste undersøgelse.
Vi er i personalegrupperne fuld i gang med at lave planer for, hvordan vi
kan få talt sammen om, hvordan vi følger op på dette.

9. Andre møder på vej

Åben skole og bestyrelsesmøde 12. januar
Dialogmødet med rådmanden den 15. januar
Møde med forældrerådene 29. januar
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 17. februar (afslutning af pkt. om forældreinvolvering og principper om holddannelse og samarbejde)
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Skolebestyrelsesmøde onsdag den 18. marts (økonomi)
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 16. april (SFO)
Skolebestyrelsesmøde mandag den 18. maj
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 16.juni
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