Referat af møde i skolebestyrelsen
Dato og klokkeslæt
Mødested
Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter

Tirsdag den 28.3 2017 kl. 18.30 – 21.00

Eksterne medlemmer

Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech
Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang

Medarbejder-repræsentanter

Torben Lemtoft Olsen
Hans Jørgen Nim (Buster)

Sekretærer for bestyrelsen

Lars Hansen, SFO-leder
Majbritt Jensen, skoleleder
Mette Muff Hauge – (Emil 7a og Sofie 4b), 1. Suppleant Afbud
Mubashrah Saddiqa (Maleeha 3a) – 2. Suppleant afbud
Connie Mikkelsen – (Anton 2b), 3. suppleant

Gæster

Det store møderum overfor kontoret
Hanne Philipsen (Mads 6.b)
Abdi-Rahman Iddle (Libin 0.b og Yasmin 3.c) Afbud
Johanne Agger (Tone 1.b)
Lars Sørensen (Isabella 1.a)
Lea Jans (Mathias 6.b og Jonas 8.a) Afbud
Michael Hougaard Nybro (Philip 1.F)
Søren Krarup (Astrid 3.a, Theodor 2.b og Bertil 0.a)

Fritidsleder Morten Kvist
Pæd. leder/souschef Annette Demant

afbud

Referent

Lars Hansen

Dagsorden

Referat

1. Valg af ordstyrer

Søren er ordstyrer

2. Godkendelse af dagorden
3. Elevrådet har ordet

Godkendt

4. Godkendelse af referat
fra sidste møde

Godkendt

5. Skolens økonomi og
lektionsfordelingsplan

Regnskab for 2016 og budget for 2017 fremlægges af Randi.
Randi gennemgik resultatet for 2016 og budget for 2017 både for
undervisning og SFO.
Der er overskud på regnskabet for 2016 både for undervisning og
SFO, når opsparede midler fra tidligere år inddrages
Regnskabsforklaringer og nyt budget vedhæftet. Budgettet viser, at
både undervisning og SFO forventes at komme ud af 2017 med et
mindre underskud.
Økonomien til dækning af specialklassebørn virker uhensigtsmæssig – i hvert fald belaster udgiften skolens budget voldsomt.
Der efterspørges en mulighed for at lave sammenligning mellem
skolerne i Aarhus på de forskellige regnskabsposter.

Udsat

Referat af møde i skolebestyrelsen

Side 2 af 3

Lektionsfordelingsplanen udleveret
Der vil ske sammenlægning på kommende 7. klasse og samlæsning
af nogle fag på kommende 9. årgang.
Der udtrykkes bekymring for sammenlægningen på kommende 7.
årgang.
Det lille hold i udskolingen fortsætter for børn på kommende 7. og
8. årgang.
Vi søger igen om omlægning af UUVtimer til 2 voksen ordning, så
klasserne får lidt færre timer ugentligt
6. Rengøringen
Orientering om tilbuddet.
Forældrene er utilfredse med rengøringsstandarden på skolen.
Randi fortæller: Vi følger de rengøringstandarder, der er i B&U
Der gøres ikke hovedrent i sommerferien som førhen, men derimod
gøres der løbende grundigt rent efter en aftalt turnus.
Toiletterne på østfløjen gøres rent 2 gange dagligt, men der er stadig
lugtgene pga. børn, der tisser ved siden af. Børnene er generelt ikke
tilfredse med toiletforholdene og der er derfor igen tid til en toiletkampagne.
7. Tiltag ift. fastholdelse af Skolens afgangselevers karakterniveau, niveauet for overgang til
flere elever i udskolinungdomsuddannelse og fastholden derpå berettiger til gode histogen
rier, som skal bruges til at rekruttere og fastholde børnene på skolen.
Vi har 2 indsatser ift samarbejdet mellem skolen og forældrene.
Vi skal styrke klassefællesskaberne – med udgangspunkt i trivselsmålingen
Større forældreinddragelse. – med udgangspunkt i viden om hvem
der ikke er på intra/deltager i forældremøder mv.
Vi er tilmeldt et kommunalt projekt med inddragelse af NEST-principper i undervisningen på 4., 5. og 6 årgang. Vi forventer som
skole at få input til metoder til yderligere differentiering af undervisningen.

8. Læringsplatformen

Kan viften af valgfag udvides?
Kan undervisningen også i udskolingen i endnu højere grad bygge
på viden om samfundet uden for skolen.
Vi vil gerne have lavet et kartotek med oversigt over virksomheder
vi kan besøge og som kan komme på besøg på skolen. Men også
gerne arbejdspladser, der vil tage vores elever i praktik. Her har vi
brug for hjælp fra forældrene.
Tages op på næste møde
Den fælles digitale læringsplatform ibrugtages 1. august.
Information og input fra bestyrelsen ift orientering af forældrene
Udsættes til senere møde.

9. Elevtrivselsmålingen

Målingen offentliggøres til maj – efter byrådets behandling.
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Skolebestyrelsen orienteres nu og vi aftaler opfølgning
Resultater: helt overordnet kan vi sige, at
børnene fortæller om en lav grad af mobning.
børnene vil gerne inddrages mere i undervisningen.
De er utilfredse med rengøringstandarden på toiletterne.
Det gode ved den nye opbygning af rapporten er, at det er mere visuelt overskueligt og at vi kan se egen udviklingen fra år til år.
10. Bordet rundt

Udsat

11. Nyt fra ledelsen

Majbritt/Lars
Ny pædagogisk leder Grith Kristensen starter 1. maj
Status på indskrivningen til næste skoleårs børnehaveklasser:
Vi får 3 børnehaveklasser, men pt kun med 53 børn
Undersøgelse af Social kapital dvs de voksnes trivsel.
Personalet er delt op i 3 kategorier, som falder forskelligt ud.
TAP. Teknisk administrativt personale: rapporten er meget grøn,
hvilket er godt
Lærerne og specialklassepædagogernes rapport er gul dvs. status
quo
Rapporten for pædagogerne i SFO er rød dvs. gruppens tilfredshed
har været i negativ udvikling
Tilbagemelding ift evt. midler til kompetenceudvikling af skolebestyrelsen. Vi kan ikke bruge midlerne til kompetenceudvikling ift
kommunikation/branding.

12. Nyt fra dagtilbud og
klubben
13. Input til punkter til næste møde
11. Mødeplan for kommende skoleår

Claus/Morten Udsat
Forældretilfredshedsundersøgelse
Elevfravær. Nye data for elevfravær uden spc. klasser og oversigt
over tiltag i forbindelse med fravær ønskes.
Vi fortsætter med at mødes 2,5 time ca. hver 6. uge.
Forslag til mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00
Torsdag den 30.3 Skolebestyrelsernes dag/Møde med rådmanden

13. Andre møder på vej

onsdag den 17.5 ordinært møde
NY TID tirsdag den 13. juni
Åben skole 4 gange i næste skoleår
Majbritt deltager fortsat i dagtilbuddets bestyrelsesmøder

13. Evt.
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