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Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 25.8.2020 kl. 17.00-20.00
På Risskov Skole, Personalerummet
O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
Afbud: Lasse Nyrup, Kirstine Moltzen og Lars Poulsen

Dagsorden

Uddybning/Referat

Kl. 17.00
B: Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat (juni)
Kl. 17.05
B Konstituering af bestyrelsen

Godkendt

Formand: Karen Skjerbæk Jørgensen
Næstformand: Kristian Krabbe

Tovholder/
Form
Karen

Karen

Karen lægger op til, at der i løbet af hendes valgperiode bør
ske et formandsskifte. Overvej evt. kandidatur.
Kl. 17.15
O+ B: Præsentation af
skolebestyrelsens medlemmer
(eleverne er ikke valgt endnu,
da elevrådet ikke kan starte pt)

Som et led i at styrke skolebestyrelsens synlighed, foreslår vi,
at alle bestyrelsesmedlemmer ”portrætteres” af skolens
kommunikationsmedarbejder og lægges på Aula.

Kl. 17.30
D + B: Genbesøge evalueringen
af skolebestyrelsens arbejde fra
juni-mødet. Plus præsentation
af årshjul m mødeplan.

Evaluering 2019-20 (fra sidste skolebestyrelsesmøde):
Karen
- Principsamlingen er ikke blevet gjort så aktiv som
forventet.
- Når vi har fået indspark fra nogle lærere/pædagoger på
konkrete temaer, bliver det mere levende. Det er
ønskeligt at komme mere i dialog med personalet –
også omkring principperne.
- Økonomi har fyldt meget. Drift eller tema?
- Temaer om faglighed har været spændende. Hvilke
spor sætter drøftelserne?
- Godt med konkrete oplæg eller tilbagemeldinger (data)
fra personalet
- God styring fra formanden. Godt at være klar på
punktets formål.
- Hvis beslutning – vigtigt med god forberedelse.
- Forventninger til, hvordan ledelsen skal tage indholdet
fra møderne med tilbage i personalegruppen?
- Kan vi få inspiration fra andre steder? F.eks. en
tilsvarende bestyrelse.
- Årgangstilknytningen af forældrerep. fungerer ikke.

Form og indhold?
Sammenholdt med årsplanen –
hvor kunne der være behov for
oplæg udefra? Og fra hvem?
Hvordan får alle
bestyrelsesmedlemmer ejerskab?
Bilag:
Årsplan skolebestyrelsen 2020-21

Karen

Den enkelte overvejer forud for mødet:
Hvordan vil du gerne præsentere det, du gerne vil arbejde for i
bestyrelsen?
Pernille kontakter hver enkelt på Aula og aftaler, hvordan
portrættet udarbejdes.

-

Der bliver ikke taget kontakt til de valgte
repræsentanter i det omfang, der var forventet. Og når
det sker, bliver det ofte konkrete sager ikke i så høj
grad generelt.
Ledelsen forsøger at kommunikere til personalet, hvad
der foregår på møderne og hvilke holdninger,
bestyrelsen har.

Ideer fremadrettet:
- Præsentation af bestyrelsen på Aula. Med billede og
kort tekst.
- Prioritere forældre-repræsentanter fra bestyrelsen på
de nye skolestarter-klassers forældremøder.
- De forældrevalgte kunne med fordel mødes og
klarlægge, hvilke interesser og særlige ressourcer, de
kan byde ind med i bestyrelsen.
Temaønsker 2020-21:
- Skolebiblioteket
- Pædagogisk fokus i frikvarteret. Hvordan sikres det
fornødne tilsyn.
- Fuld rundvisning på skolen.
- Forældres oplevelse af klassens trivsel. Fokus på hele
klassen. Evt. oplæg fra én fra PPR.
- Den bedste udskoling
- Faglighed på mellemtrinnet.
- Chromebooks til alle
Vi skal blive endnu bedre til at kommunikere, hvad
bestyrelsen arbejder med (facebook, Uglen osv.).

Kl. 17.50
O: Corona-situationen

Kl. 18.15
Spisepause
Kl. 18.30
Orientering:

Ønsker til årsplanen blev drøftet og Lene indarbejder disse i
årsplanen.
Indtil videre er der i Aarhus Kommune ingen smittespredning
registreret i dagtilbud eller i skoler, så det tyder på at
tiltagene virker. Der vil fortsat blive orienteret løbende ud til
bestyrelsen og til alle forældre, efterhånden som der kommer
nye supplerende oplysninger og/eller retningslinjer.

Udlevering af Chromebooks. Heraf skolens forslag om, at
nuværende 8. + 9.årg kan medbringe egen device, når det
giver mening. Og sideløbende udfases BYOD.
De første spæde erfaringer med Chromebooks deles, og til
september-mødet vil vi bestræbe os på at have et udkast til et
princip.
Bestyrelsen drøftede særligt skolens oplæg om at udfase
BYOD.
Lærerne i udskolingen kan efter en tid give en tilbagemelding
på, hvordan oplevelsen af brugen er.

Lene

Bestyrelsen ønsker at der fastlægges en evaluering i
årsplanen.
Kl. 18.45
Punkter til næste møde

Bilag:
Trivselsrapporter. Disse vedlægges dette møde, og bestyrelsen
bedes byde ind på, hvordan de ønsker at arbejde med
trivselsrapporterne på det kommende møde. Bestyrelsen kan
evt. nedsætte et udvalg til at komme med et oplæg til
september-mødet.

Lene

Alle team er i gang med at analysere egne data og inddrage
disse i de sociale årsplaner.
Aftaler:
Medarbejderrepræsentanterne fremlægger nedslag i egne
årganges arbejde med trivselsrapporterne.
Umiddelbare reaktioner på rapporterne:
- Generelt er billedet rigtig flot.
- Elevernes ideer bruges ikke i undervisningen
- Undervisningen er kedelig
- Lærere, der ikke kommer til tiden.
- Indskolingen: 2. årgang ligger signifikant lavere.
(Dette undersøges nærmere til næste møde).

Kl. 18.50
Evt.
Kl. 18.55
Rundvisning

Karen
Lene
Nina
Finn

