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Skolebestyrelsesmøde – tirsdag den 25. september 2018
kl. 17.00-20.00 i det store konferencerum
Evt. afbud:
Lasse, Vibeke, Kirstine, Lasse N.

Dagsorden

Uddybning/Referat

17.00 Godkendelse af dagsorden
(5 min)

Dagsordenen er godkendt med enkelte punkter til evt.

Godkendelse af referat (5 min)
Referatet fra sidste møde godkendes.
Velkomst til de to elevrepræsentanter i skolebestyrelsen, Søren
9.c og Kirstine 7.c samt ny
administrativ leder Jens Bitsch.
17.10 Skolens økonomi status
Plan for budgetlægning/økonomi + input vedr. plan for proces
(30 min)
vedr. budgetlægning 2018.
Administrativ leder Jens Bitsch
deltager i dette punkt.

Kort gennemgang af administrativ leder Jens Bitsch.
SFO: Budgettet bliver som forventet.
Sygehus og BUC-undervisningen: En øget omkostning pga.
flytning til Skejby Sygehus den 19. november.
Skolen: Niveauet af resultatet kendes ikke pt., da der er
forudsætninger i forhold til det oprindelige budget, som ikke
er blevet udført. Der er både plusser og minusser i dette.

17.40 Elevtrivselsmåling
(30 min)
Drøftelse
Bilag (sendt med dagsorden til
august-mødet):
Skolerapport.
Handleplan elevtrivselsmåling

Skolen har arbejdet med elevtrivselsundersøgelsen.
De enkelte klasser og teams har selv fundet deres fokusområder og udarbejdet handleplaner i samarbejde med eleverne.
Et af de centrale fokusområder er bl.a., om eleverne oplever
medbestemmelse i undervisningen. Bestyrelsen anbefaler, at
lærerne i højere grad skal være tydeligere i at fortælle eleverne, hvornår de har medindflydelse.
Spørgsmålene om medindflydelse kan ifølge bestyrelsen være
svære at svare på for eleverne.
Det foreslås, at elevrådet og lærerne skal have en større rolle
ift. næste års elevtrivselsmåling. Eleverne skal klædes bedre
på, så de har større grundlag for at besvare spørgsmålene.
Bestyrelsen vil gerne have, at de enkelte teams meddeler
forældrene, om hvordan de konkret arbejder med fokusområderne.

Tovholder/
Form

18.10 Pause med spisning
(20 min)
18.30 Eventuelt.
(20 in)

Red Barnets motionsløb: 8. klasse vil gerne indsamle penge til
deres lejrskole. De forespørger derfor, om de må samle penge
ind, mens der afvikles skolernes motionsløb. Bestyrelsen
mener ikke, at 8. årgangs forslag harmonerer med, at skolen
denne dag samler penge ind til de svageste i samfundet.
Elevrådet vil gerne have fokus på, at eleverne skal være
medvirkende til at holde toiletterne rene. Der skal evt. laves
en kampagne.
Der har været en henvendelse om skolens holdning til lektiefri
skole. Vi henviser til principper fra maj 2018, hvor skolen i
samarbejde med bestyrelsen har udarbejdet principper ift. uuv.
og lektier. Principperne ligger på forsiden af Intra.

18.50 Orientering:
(25 min)
- Budgetproces
- Ledelsessituationen
- Personalenyt
- Byggeri og renovering

Da vi i øjeblikket har en sygemelding blandt medarbejderne i
0. klasserne, har vi valgt at konstituere pædagog Anders
Jørgensen som ny 0. klasseleder.
Byggeriet går tidsmæssigt efter tidsplanen. Der er enkelte
udfordringer i kælderetagen samt i de nye klublokaler.
Cykelparkering er midlertidig lukket, da der skal installeres
et nyt ventilationsanlæg gennem gavlen.
Trafik: Skolen tager kontakt til Østjyllands politi ift. de
massive trafikale problemer, vi oplever om morgenen.
Nyansatte: Lene har haft møde med de nyansatte på skolen.
De giver alle udtryk for, at de er rigtig glade for at starte på
skolen og føler sig taget godt imod af både elever, forældre og
kollegaer og ledelse.

19.15 LUP – skolens Lokale
UdviklingsPlan på baggrund af
bl.a. Kvalitetsrapporten
(40 min)
Drøftelse af og arbejde med.
Bilag: LUP – oversigt over de
enkelte indsatser.

Oplæg v. skoleleder Lene Brejnegaard:
Siden sidste møde er der med det pædagogiske personale taget
hul på struktur-debatten.
Fastlæggelse af en indskolingsmodel skal være på plads i
løbet af det næste halve år mhp. skolestart 2019.
Der er igangsat en proces i MED-udvalget, som bestyrelsen
også inviteres til at deltage i.
Hensigten er at skabe involvering og indsigt i skolens indsatsområder.
Det vil også være en måde for bestyrelsen at føre tilsyn med
skolens arbejder på.

Følgende fokusområder indgår i LUP´en 2018-2020.
1. Elevtrivsel i specialklasserne.
2. Kompetencedækning i undervisningsfagene.
3. Systematisk opfølgning på elevernes faglige resultater.
4. Sygehus-undervisningen. Samarbejdet mellem enheder
ne
5. Én skolestart.
6. Inkluderende læringsmiljøer.
7. Nyt ledelsesteam. ”Ledelsesteamet gennemtænkt”.

