Referat
Skolebestyrelsesmøde
Torsdag, den 25. april 2019 kl. 17.00 – 19.30
Mødedeltagere:
Lisbeth Gasbjerg, Martin Ipsen Pedersen, Michael L. Rasmussen, Sanne Krogh, Jimmy
Søndergaard, Barbara Bjørnestad Kolby, Hanne Damgaard Petersen, Mikkel Østermark Sørensen,
Ellen Marie Krusholm, Susanne Broe Laursen, Dorte Hertz og Per Jensen
Fra det store elevråd deltager Sofie som stedfortræder i stedet for Ellen.
Repræsentant fra det lille elevråd var ikke til stede.
1. Godkendelse af referat og dagsorden (B)
Referat og dagsorden godkendt.
2. Nyt fra elevrådet (O)




Trivselsundersøgelserne har været til debat i elevrådet. Elevrådet vil gerne være
med til at forklare og understøtte undersøgelserne, og de skal ud i klasserne og tale
med de øvrige elever om det.
Der er lavet invitation til forårsstævne for eleverne i afdeling to. Stævnet afvikles
fredag d. 10.05.19.

3. Nyt fra ledelsen (O)


Vi har et stort fokus på kommunikation, og vi har sendt et spørgeskema ud til alle
forældrene omkring kommunikation. Sidste svarfrist er 07.05.19. Vi har fået hjælp
fra Fælleden omkring udformningen af skemaet, og målet er, at det data, vi får ud af
undersøgelsen, skal bruges til at kvalificere vores kommunikation med forældrene
herunder anvendelsen af AULA. En anden del af arbejdet omkring kommunikation
er dialogmøder med forældrene. Der har været et møde i dag, med ca. 20 forældre
som deltagere, og tanken er, at vi holder fire møder hen over året, hvor forældrene
er med til at kvalificere vores kommunikation.



Fagfordelingen er gået i gang. Grundet vores økonomi bliver det en lidt mere stram
fagfordeling. Da vi har reduceret antallet af lærere, kommer det til at give nogle
omrokeringer i de forskellige teams. Det bliver et puslespil, og det er sværere, end
det plejer.



Kommunen har vedtaget røgfri skoletid og adgangsforhold til kommunale bygninger
pr. 01.08.19. samt røgfri arbejdstid pr. 01.01.20. Røgfri skoletid bør drøftes i
bestyrelsen.



Plan for økonomi er blevet godkendt på Fælleden d. 24.04.19.

4. Evaluering af skolefesten (D)
 Elevrådet giver udtryk for, at det var godt, at mange af de ældste elever deltog i år.
Det var godt, at det var lidt som et klassearrangement ude i klasserne herunder
godt med spisning. Bordtennis og de andre ting i salen var godt. Smart at tema
hang sammen med Musical, men det var svært for udskolingen at lave udsmykning.
Godt at lærerne deltog i spisningen.
 Lærerne fortæller, at emnet/temaet var lidt smalt. Evt. verdensmålene næste år?
Eller andre højaktuelle ting. Forældre og elever har været glade. Udskolingen havde
svært ved at arbejde med temaet. Det må meget gerne tale ind i noget af det, som
vi arbejder med i forvejen. Eleverne mikses på kryds og tværs – fantastisk.
 Ledelsen oplevede glade elever og tilfredse forældre. Personalet ydede en kæmpe
indsats. Dejligt med en fest for de store elever uden alkohol. Personalet var gode til
at komme ud og være synlige i klasserne.
 Skolebestyrelsen peger på, at vi godt må være tydeligere på, at vi forventer, at
forældrene deltager også i de store klasser, og at er der mulighed for at bevæge sig
rundt og opleve hele skolen. Vigtigt at lærerne præger eleverne til at komme til
festen. Vigtigt at lærerne er synlige og evt. kan deltage i noget. Lærerne må meget
gerne deltage i spisningen i klasserne. Godt med små events ude i klasserne.
Enkelte elever indtog alkohol uden for skolens område under festen. Musicalen var
rigtig fin og en kæmpe oplevelse for eleverne – flot arbejde! Fedt at opleve SFOèns
personale og deres engagement. Dejligt at lærerne spillede bordtennis med
eleverne. Man kan mærke, at det var år to – tingene gled godt.
Opstarten af bestyrelsesboden var ikke optimal, fx kunne man ikke komme ind i
starten.
Skal forældrene absolut deltage, kunne man undersøge, om eleverne ønsker
forældrenes deltagelse? Stopper festen for tidligt for 5. årgang – kan det justeres til
næste år?
Flere argumenterede for, at det er en fælles fest, hvor forældre også deltager.
5. Skoleåret 2019/20 (O) - Personalestatus, indsatser, afdelingsstruktur








Læsning og skrivning i alle fag.
Teknologiforståelse og engineering. Herunder arbejdet med Lego WeDo, microbit
(Vi har netop indkøbt til hele mellemtrinnet) ansøgning til Makerspace, deltagelse i
kommunalt projekt omkring engineering og Mindstorm.
IMOOW på 7. årgang hvor der er fokus på bevægelse i uv. Både for elever og
lærere. Et aktionslæringsforløb.
Udeskole/skolehaver.
Åbenskole/valgfag.
Overgange.

Vi har valgt at gå tilbage til en mere traditionel afdelingsstruktur med indskoling, mellemtrin
og udskoling. Der har ligget en lang proces til grund for beslutningen.
Skolebestyrelsen bakker op omkring ny struktur.
6. Timefordelingsplan 2019/20 (G)

En lektions idræt på 7. årgang laves til UUV for at skabe mere fleksibilitet i skemaet. Den
kan stadig bruges til idræt. Madkundskab fjernes fra 7. årgang til gengæld tilføres 6. årgang
en lektion madkundskab.
Hvis § 16 d ikke bliver vedtaget, kan man så forestille sig, at vi alligevel kan gennemføre
§16 d? SL kontakter Søren Aalund og undersøger nærmere. SL skriver til Michael, og han
følger op afhængig af svaret. (16 d er vedtaget)
Af økonomiske årsager har vi været nødsagtet til at sende tre lærere til
forflyttelse/afskedigelser. De fik besked 02.04.19. Alle tre lærere er tilbage på arbejde efter
påske. Vi har seks barsler, hvor vi dækker ca. fire internt. Når de kommer tilbage, satser vi
på, at de kan passes ind i andre barselsstillinger.
Vi oplever dog alligevel, at der er en god stemning blandt det øvrige personale.

7. AULA – intro v. DFH
Aula kan være et fast punkt til det første forældremøde efter sommerferien.
Klasselog og kontaktbog kommer med over fra Intra til Aula. Vigtigt at forældre informeres
om, at beskeder i Intra ikke kommer med over.
Det er nødvendigt, at vi bliver mere ensartet i vores kommunikation, så forældrene kan
orientere sig. Vi gør det meget forskelligt.
8. Personalefravær status (O)
Fraværet er faldende – det går godt.
9. Elevfravær status (O)
Vi har mange dage, hvor eleverne får ekstraordinær frihed.
Vi er for uens i vores tilgang til registrering og der må sættes spørgsmålstegn ved, hvor
valid data er.
Fra skolens side afventer vi det arbejde, der foregår kommunalt på området, da vi
formoder, at der kommer en fælles udmelding omkring en mere ensartet tilgang til
behandlingen af fravær.
Skolen har stor opmærksomhed på elevernes fravær og bruger det konstruktivt i
samarbejdet med eleverne og hjemmet.
10. Kommunikation, forældrehenvendelse (O+D)
Den peger på en meget aktuel problemstilling. Vi bør have retningslinjer for vores
henvendelser til forældrene, men også en forventningsafstemning i forhold til forældrenes
kommunikation til os og hinanden.
Tingene (Medbring toiletruller, download app mm.) skal komme i ugeplanen og vi skal
kommunikere, at vi forventer, at forældrene læser ugeplanen.
Vi arbejder videre med problemstillingen i forbindelse med vores arbejde med
kommunikation, og vi vil forsøge at have noget klar efter sommerferien.
Vigtigt at få kommunikeret til forældrene, at man ikke behøve at være perfekt, da vi hurtigt
kan få lagt et stort pres på forældrene.
Bestyrelsen anmoder ledelsen om at lave nogle retningslinjer.
11. Skolebestyrelsesmøder i 19/20 * (B) Husk kalender

De foreslåede tidspunkter er vedtaget.
12. Eventuelt


Der er ikke blevet lavet en årsberetning, men den laves til næste møde (20.05.19)

13. Punkter til næste gang og teaser
Teaser: Sygefraværet er faldende.
Beslutning: Teaseren går på rundtur mellem de forældrevalgte i bestyrelsen, Michael
starter. Teaseren sendes til sekretærerne, der sender den ud sammen med referatet.
Røgfri skoletid skal på som et punkt på et tidspunkt.
Forventninger til forældre generelt – herunder velkomstfolder. Sanne og SL finder det
tidligere arbejde frem.
Kvalitetsrapporten.
Opsamling på vores fokusområder.
Næste møde forlænges med 30 min og slutter derfor kl 20.00.
Opgave kommissorier, årsberetning og forslag til fokuspunkter fremsendes inden næste
møde.

Susanne Broe Laursen
Skoleleder
*Forslag skolebestyrelsesmøder i 2019/20:
D. 19/8, 17/9, 6/11, 5/12, 25/2, 18/3, 23/4, 25/5, 16/6
SB-seminar ½ eller heldags d. 13/1
Dialogmøde med BogU-udvalget 3/10

