Møde i skolebestyrelsen 22. maj 2017.
Mødet er fra 17.30 - 20.00 - der er spisning og smalltalk fra 17.00 - 17.30.

Mødedeltagere:
Anna Crawford Kromann, Louise Jensen, Malene Borum Pedersen, Mette Villekær Østergaard, Michael Nygaard, Brith Jøker, Niels Lyhne og Carsten Brønden, Jakob Thybo Stensgaard,
Fra skolens ledelse:
Ivan Børsting, skoleleder
Joan Sindberg, administrativ leder
Afbud fra:
Kathryn Nielsen (medarbejderrepræsentant), Anders Møller, Helle Albrechtsen, Liv Maagaard (elevrådet)

Dagsorden - med referat
1. Ivan Børsting – ny skoleleder på Højvangskolen
Referat:
Ivan Børsting fortæller om sine oplevelser efter 14 dage på Højvangskolen og fremlægger sit første
udkast for visioner for Højvangskolen.

2. Skolebestyrelsens principper – status på principper
Skolebestyrelsen principper kan ses her – skolebestyrelsen bedes afklare om der er behov for revidering og nye principper.
http://hoejvangskolenaarhus.skoleporten.dk/sp/243515/dokumenter/4f3034fb-0cc5-4561-85040356da39dc0c/
- Eksempel på arbejde med nyt princip:
- Digital dannelse
- Der opleves i dagligdagen store udfordringer med at få fokus og ro til læring og fællesskabet i klasserne. Derfor foreslår skolens ledelse, at man i en forsøgsperiode rammesætter brugen af mobiler således at eleverne om morgenen lægger telefonen i en kasse
og først får den udleveret om eftermiddagen.

Referat:
Skolens ledelse laver oplæg til (lovpligtige) principper til næste møde til drøftelse (og godkendelse).
Punktet sættes på dagsorden til næste møde, og udkast til principperne udsendes sammen med
dagsorden.
Se mail fra Ivan Børsting sidst i referatet.

3. Oplæg vedrørende indskoling – ved Kirsten Søndermark Bentzen, pædagogisk
leder indskoling
På baggrund af ønske fra skolebestyrelsen er Kirsten inviteret til at give et oplæg om status på arbejdet i indskoling og SFO

Referat:
Punktet udskydes til næste møde.

4. Eventuelt



Oprettelse af forældrebank – punktet udskydes til næste møde
Punktet vedrørende forældresamskabelse (opsamling fra sidste møde) sættes på dagsorden til
næste møde

Mail fra Ivan
Kære alle
Tak for i går. Endnu en behagelig oplevelse på Højvangskolen.
Som lovet vender jeg tilbage med lidt info om de 7 lovpligtige principper. Læs nedenfor. Herudover vil I, i løbet af den kommende tid, modtage mine (ledelsens) udkast til nye principper for Højvangskolen.
Ha en fremragende dag!
Ivan

I folkeskolelovens § 44, stk. 2 nævnes nogle af de områder, som skolebestyrelsen skal fastsætte
principper om, herunder (Klik på link for konkrete eksempler):
1. undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejde med lokalsamfundets kulturog idrætsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
2. adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening,
3. samarbejdet mellem skole og hjem , og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
4. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
5. arbejdets fordeling mellem lærerne
6. fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
7. skolefritidsordningens virksomhed .

Herudover kan skolebestyrelsen fastsætte principper om alle aspekter af skolens virksomhed.
Eksempelvis har en del skoler lavet et princip for specialundervisning og et princip for inklusion.
Se flere værktøjer til at lave et princip om inklusion.

