Møde i skolebestyrelsen 5. december 2016.
Mødedeltagere:
Anna Crawford Kromann, Jakob Thybo Stensgaard, Malene Borum Pedersen, Mette Villekær Østergaard,
Michael Nygaard, Anders Møller
Som nye medlemmer af skolebestyrelsen deltog Niels Lyhne og Poul-Erik Tindbæk,
Fra elevrådet deltog Jacob Grønne (9Y) – deltager til og med punkt 4.
Fra skolens ledelse:
Aase Nielsen, skoleleder
Helle Albrechtsen, viceskoleleder
Joan Sindberg, administrativ leder (ref.)

Afbud fra:
Louise Jensen, Kathryn Nielsen, Brith Jøker, Liv Maagård (7Y)

Dagsorden
1. Eksterne medlemmer i skolebestyrelsen – godkendelse af udpegning
Ifølge vedtægterne for skolebestyrelsen er det muligt at udpege to eksterne medlemmer af skolebestyrelsen. På mødet i oktober aftalte skolebestyrelsen, at der skulle tages kontakt til Niels Lyhne (Stautrup
Idrætsforening) og Poul-Erik Tindbæk (de skolefrivillige) mhp. udpegning til skolebestyrelsen på Højvangskolen. Begge kandidater er indstillede på at deltage i skolebestyrelsen, hvorfor det foreslås, at skolebestyrelsen godkender udpegelsen.

BESLUTNING
Skolebestyrelsen godkender udpegning af Poul-Erik og Niels Lyhne.

2. Gensidig præsentation af mødedeltagere
3. Skolebestyrelsens samarbejde med elevrådet – drøftelse af det kommende års
samarbejde

BESLUTNING
Det aftales,
- at dagsorden sendes fremover til Jakob G., Liv og Rasmus Jakobsen
- at elevrådet deltager i skolebestyrelsens drøftelser af mere bevægelse i skoledagen
Jakob G. fortæller om elevrådets fokusområder:

-

Udgangstilladelse: Vil gerne gå til Rema1000 og Fakta
Toiletter: Mørke, gammeldags og uhumske (særligt lugt)
Kantine: Høje priser og uinteressant menu
Motion: En ekstra motionsdag om året (turnering i forskellige sportsgrene)
Sidste skoledag: Genindførelse af vandkamp for 9. klasse

Desuden fortæller Jakob G., at der i elevrådet er et stort ønske om mere bevægelse i dagligdagen. Eleverne
har en oplevelse af, at ansvaret for den daglige bevægelse ofte falder mellem to stole (underforstået, at det
er uafklaret mellem lærerne).
Elevrådet gerne vil være med til at arrangere motionsdage eller lignende.

BESLUTNING
Det aftaltes, at Elevrådet vil undersøge, om toiletterne ER uhumske umiddelbart efter rengøring eller om
de ”bare” lugter.
Skolebestyrelsen bakker 100% op om elevernes ønske om mere bevægelse i hverdagen og det ligger Skolebestyrelsen på sinde, at retningslinierne i skolereformen følges struktureret.

4. Forældresamarbejde - fokuspunkter for skolebestyrelsen - drøftelse
Bestyrelsen har besluttet tre overordnede temaer, man kan arbejde videre med ift. forældresamarbejde.
Hver gruppe giver et oplæg mhp. det videre arbejde i Skolebestyrelsen. Malene, Anders, Michael og Anna
fordeler os på de to første grupper, mens Mette, Britt og Jakob tager den sidste. Det aftales, at hver gruppe
forbereder punktet til drøftelse til næste møde.
A. Skabelsen af den gode historie om skolen/fester eller andre "fejringer" på skolen
B. Forældres rolle i at gøre børn klar til læring gennem søvn, kost, motion, sociale og personlige kompetencer
C. Verden på skolen og skolen ud i verden: forældre der er på skolen og bidrager til skolen og skolen
der tager ud til verden (forældres arbejdspladser mm).

BESLUTNING
Det aftales, at gr. A og B laver oplæg til næste møde. Gr. C laver implementeringsplan for alle 3 grupper (A
og B dog i fællesskab med de andre deltagere).
Skolebestyrelsen drøfter de forskellige oplæg
A. Udskydes
B. Udskydes
C. Oplæg uddeles, derudover drøftes det, hvordan ideerne får liv – følgende tiltag/ideer drøftes:
o Drøftes på første møde i Skolebestyrelsen – eller som fast punkt på dagsorden til forældremøder
o Forældrebank
o Forventninger til forældre (eksempelvis 1-2 arrangementer om året, som planlægges af forældre)
o Historierne skal fortælles til inspiration til andre – af lærere, elever og/eller forældre
o Vigtigheden i, at alle oplever at være med til at ændre historien
o Vigtigt, at der er fokus på glæde (frem for pligter)

o

Vigtigt, at der er sammenhæng ift. andre tiltag og at der ikke igangsættes for mange nye
tiltag

5. Orientering
-

Tidsplan for igangværende udviklingsarbejde på skolen: Bilag uddeles på mødet og Helle orienterer
om igangværende tiltag
Økonomi – Joan orienterer om aktuel status
Overflytning af 4. klasse: Der er nedsat en arbejdsgruppe
Fondsansøgning (bilag vedlagt): Mette kigger på de forskellige muligheder med afsat i skolens idekatalog vedr. bevægelse (Joan har sendt dette til Mette)
Høringen vedrørende ”Tilpasning af skolerne til FU i 4. klasserne” udsendes 9/12. Der er høringsfrist
2/1. Jakob koordinerer høringssvar i samarbejde med Joan.

6. Eventuelt
-

Skolebestyrelsen er positive ift. de skolefrivilliges ønske medlemskab af ”Skolens venner”. Joan afklarer problemstillinger vedrørende forsikring til skolefrivillige.

