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

Tirsdag d. 20.03.2018 kl. 18.30-21.00
Personalerummet
Abdirahman Idel (Liban 1.y og Yasmin 4.c) Afbud
Johanne Agger (Tone 2.b) Afbud
Lars Sørensen (Isabella 2.a)
Lea Jans (Mathias 7.c) Afbud

Mette Muff Hauge (Emil 8a og Sofie 5b)
Michael Haugaard Nybro (Philip 1.F) Afbud
Søren Krarup (Astrid 4.a, Theodor 3.b og Bertil 0.a)

Eksterne medlemmer

Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech
Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang afbud

Medarbejder-repræsentanter

Jytte Krause Bojesen
Hans Jørgen Nim (Buster) afbud

Sekretærer for bestyrelsen

Lars Hansen, SFO-leder
Majbritt Jensen, skoleleder
Bashar Sadiqi (Maleeka 4.a) – 1. suppleant Afbud
Connie Mikkelsen – (Anton 2b), 2. suppleant

Gæster

Fritidsleder Morten Kvist
Pæd. leder Annette Teilmann Demant

Afbud

SFOs forældreråd afbud

Referent

Lars Hansen

Dagsorden

Referat

SFOs forældreråd præsenteres og har ordet fra mødets
start

Der er afbud fra dele af forældrerådet
Rådet melder tilbage med, hvad de har tænkt sig at arbejde med i resten af året
Samarbejdsaftalen fra seneste år fremskrives
Søren er ordstyrer

1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat
fra sidste møde
4. Kvalitetsrapporten/
kvalitetssamtalen

Godkendt

Godkendt
Referatet fra kvalitetssamtalen er udsendt
Input fra Søren og Lars, der deltog i samtalen:
Det var ikke særligt produktivt. Man savnede mulighed for input
med erfaringer fra skoler, med opgaver matchende vores skole.
Der var nok for mange forskellige personer med til mødet.
Næste skridt er at arbejde med de forskellige indsatsområder i en
prioriteret rækkefølge. De indgår i den kommende lokale udviklingsplan.
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5. Lokale børn i den lokale skole – den gode
overgang for børn og
forældre

Side 2 af 4

Input fra arbejdsgruppen og fra Kvalitetssamtalen
Henvendelse fra skolen/skolebestyrelsen til forældre, der har valgt
anden skole, især dem som er blevet optaget her.
En overvejelse i forbindelse med næste skoleår.
Vi har godt fat i flere børnehaver, men der er også børnehaver hvor
vi ser mange forældre der søger andre skoler, der ligger tættere på,
hvor de bor. Stående tilbud fra bestyrelsen mfl om at deltage i forældremøder i børnehaverne
Tråden nr 4 uddelt. Hvem vil deltage i kommende baggrundsgruppe? Input til kommende numre? Søren og Connie vil gerne deltage i gruppen.

6. Skolens finansiering af
eksterne specialklassetilbud.

7. Rygning

8. En hal på skolens matrikel

9. Revision af principper

10. Nyt fra ledelsen

Møde for klasserådsforældrerådene med fokus på fastholdelse af
skolens elever?
Skolebestyrelsen bakker op om ideen. Vi laver møder der er 3 delt.
Indskoling, mellemtrin og udskoling
Vi har i perioder børn på skolen, der er i 1:1 tilbud på skolen - en
meget dyr løsning sm kun kan være midlertidig. Vigtigt med en
konkret plan for afvikling af disse tiltag.
Henvendelse til rådmanden med udgangspunkt i drøftelse på sidste
møde. Oversigt fra PPR uddeles på mødet. Ordningen ser forældet
ud. Det virker til at ordningen ikke er tilpasset den udvikling der har
været.
Bestyrelsen er indstillet på at sikre driften af skolen på trods af
øgede udgifter til eksterne spc.klasseelever ved i givet fald at budgettere med overforbrug.
Drøftelsen fortsætter på vores møde i april, som er økonomimøde
Brev vedr. elevers rygning udsendt
Det er ikke tilladt at ryge i skoletiden.
Der er meget få børn på skolen, der ryger. Lærerne er klar over,
hvilke børn det handler om. Det er ikke børn der er trendsættere, der
ryger
Orientering om status
Søren og Lars har ordet.
Opgaven er i proces. Arbejdsgruppen er Søren og Lars samt Mio
(forælder i lokalområdet).
Morten fra klubben og Lars fra SFO er på fra sidelinjen.
Næste skridt er at finde midler både lokalt og nationalt.
Indledende drøftelse om skolens nuværende princip om sponsorering.
Godt at vende snakken. Hvad kan skolen få ud af et eksternt samarbejde og i givet fald med hvem.
En snak der skal tages i personalegruppen.
Vi får 2 børnehaveklasser næste år med 20-22 børn i hver. Samtidig
har vi fået 2 nye specialklasser og afgiver en.
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Side 3 af 4

Medarbejder-fravær – kort orientering via oversigt over, hvad der er
årsagen til vikardækning af undervisningen.
Ca. 47 % af det samlede fravær skyldtes sygdom. Et tal der ligger
stabilt ift foregående år.
Status på forsøg med at gøre badning frivilligt for de største elever
Det almindelige er, at man bader efter dræt, men der er givet mulighed for at lærerne giver lov til at det ikke sker fra og med 5. klasse.
Det har givet mere ro hos lærerne. Vi fortsætter forsøget
Udmelding ift digitale sexkrænkelser. Vi er naturligvis opmærksom
på det. Respekt for grænser -konceptet, der er lavet af Århus kommune, fortæller meget tydeligt hvad man skal gøre i tilfælde af
krænkelser. Materialet er blevet justeret ift digitale krænkelser pga.
de nationale sager om deling af børneporno
Information om det kommende valg til skolebestyrelsen
Iddle, Michael, Mette og Lea er på valg.
Majbritt udarbejder valg konceptet til næste møde
11. Bordet rundt

Tilbud til lokal-distriktet:
Sct. Hansfest 23. juni.. Lars snakker med brandvæsnet om hvor bålet kan være
VM i fodbold – stor skærm-arrangement med salg af pølser, øl og
sodavand. Lars er tovholder.
Åben skole- arrangement med Lola Jensen – noget vi skal gentage?
Det var en god aften – dejligt hvis der kom flere
Behov for yderligere drøftelse af kantinens tilbud efter artikel i Tråden nr 4? Mai har været i kontakt med personalet hos de mindste
børn og har justeret på tilbuddet. Anbefaling at spørge børnene/brugerne af kantinen
Lasse: Aarhus Tech er glade for samarbejdet mellem skolen og
Aarhus Tech. Der udarbejdes en samarbejdsaftale her i foråret.
Det er nu formelt besluttet, at Langkær gymnasium og Aarhus Tech
skal fusionere, så der bliver et fint, bredt og lokalt tilbud ift mulige
ungdomsuddannelser.
Strejke og Lockout. Lærerne og pædagoger i distriktsklasser er
lockoutet, men de der har specialklasse skal på arbejde som sædvanligt.
Materialer skal ud i god tid inden næste møde
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12. Nyt fra dagtilbud og
klubben

Intet

13. Input til punkter til
kommende møder

Kommunikations-strategi
Orientering om projekter: NEST, En vej ind i fællesskabet etc.
Kantinen
Trafik-politik

11. Mødeplan for kommende skoleår

Ordinære bestyrelsesmøder
Vi fortsætter med at mødes 2,5 time ca. hver 6. uge.
Forslag til mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00
Mandag den 9. april. Budget/lektionsfordeling/kriterier for skemalægning
Torsdag den 24. maj evt. fokus på udskoling – besøg af UU vejleder. SFO forældreråd
Torsdag den 14. juni
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