Referat af skolebestyrelsesmøde
29. januar 2019

Deltagere: Louise Barner Jensen (medarbejder), Line Juul (medarbejder), Andreas Buchholdt Gjørup (elev), Estrid Wulff Kelstrup (elev), Ivan Børsting (skoleleder), Helle Vibeke
Houlberg Albrecht (viceskoleleder), Kirsten Juul Elley (skolefrivillig), Anna Crawford Moore Kromann (forælder), Carina Faaborg (forælder), Brith Jøker (forælder), Jakob Stensgaard
(forælder)
Afbud: Dan Nygaard Andersen (forælder), Mette Villekær Østergaard (forælder), Malene Borum Pedersen (forælder), Niels Lyhne (idrætsforeningerne)
Manglende fremmøde:
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Referat
Punkterne 5, 7 og 9 udsættes, da skolebestyrelsen ikke er beslutningsdygtig
grundet for mange forældreafbud (jf. Aarhus Kommunes styrelsesvedtægter,
her). Der indkaldes således til et ekstraordinært bestyrelsesmøde hurtigst
muligt vedr. godkendelser af timefordelingsplan og skolens budget.
Opfordring til at møderne i skolebestyrelsen prioriteres (skriftlig opfølgning
fra Jakob).
For at sikre alle medlemmer muligheden for formelle input til møderne
udsender skolens sekretariat påmindelser om, at punkter til dagsordenen
sendes til Jakob senest 14 dage før, bestyrelsesmøderne afholdes.
Få forældre og elever har kontaktet ledelsen med reaktion på ”Mobilfri
januar”. I løbet af januar måneden har vi konfiskeret ca. 20 telefoner.
Vedr. evaluering af ”Mobilfri januar”:
Det tidligere diskuterede evalueringsskema udskiftes med en digital løsning
med kvalitative spørgsmål og multiple choice til såvel elever som
medarbejdere (forventes gennemført ultimo uge 5/primo uge 6). Materialet
bearbejdes af medarbejderne og benyttes som grundlag for bestyrelsens
konklusioner på bestyrelsesmødet i marts.
Byggeprojektet står lidt i stampe, bl.a. fordi der har været udskiftning blandt
medlemmerne af byggeudvalget. De elevtal, der ligger til grund for
byggeprojektet, er der fortsat ikke enighed om (bestyrelsen skal muligvis
involveres).
Aarhus kommune har købt ny læringsplatform, ”MoMo”, som forventes at
skulle afløse ”Min Uddannelse”.
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Vedr. liste over apps/digitale platforme:
Jf. vores læringsvejledere er det mest hensigtsmæssigt, at klasseteams
benytter ugebrevene til at orientere forældrene om, hvilke digitale
læringsplatforme, det vil være hensigtsmæssigt, at børnene bruger hjemme.
Diverse
Der laves en kommunikationsplan i forbindelse med indfasning af Aula, hvor
processen skal involvere alle de forskellige interessenter.
Skolens inklusionsvejleder (Li) har fået nyt job. Stillingen har været slået op,
og der har været afholdt ansættelsessamtaler.
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Nyt fra medarbejderne

Louise &
Line

Information

10

Klubben får ny leder, Uffe.
Der arbejdes med den gode overgang fra børnehave til skole og fra
børnehaveklasse til 1. klasse. Der har bl.a. været afholdt ”kursus” vedr.
robusthed, hvor såvel daginstitutioner som indskoling og SFO har deltaget.
Bestyrelsen vil gerne have information om dette samarbejde og forventer at
invitere daginstitutionslederen til næste bestyrelsesmøde.
SFO har været på pædagogisk dag.
Der har været talt om, at der er for lidt tid til fællesmøder i
husene/afdelingerne.
I alle arbejdsmiljøgrupper arbejdes der p.t. med en procesplan for det videre
arbejde med APVen.
I forbindelse med ”Mobilfri januar” har en enkelt klasse lavet et dokument,
hvor elevernes observationer og oplevelser er nedfældet. Indikationerne er
overvejende positive ift. et fortsat forbud.
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Nyt fra eleverne

Estrid &
Andreas

Information

10

Langtidssygemeldingerne påvirker planlægning af bl.a. fordybelsesugen, samt
arbejdsvilkår for de berørte team.
På 9. årgang har der ikke været den store forskel i forbindelse med ”Mobilfri
januar. Eleverne synes ikke, mobilen har været et problem for årgangen
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tidligere. Flere elever på 9. årgang har været trætte af, at måneden har været
mobilfri. Eleverne mener selv, at de i forvejen er meget sociale.
Eleverne ønsker, at en Airtrack prioriteres i budgettet.
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Budgetprioritering (udsendt d. 28.1.)

Ivan &
Kåre

6

Evaluering i udskolingen (karakterfri)

Helle

7

Procesvalg for skolens værdiregelsæt: Quickfix,
underudvalg, samlet skolebestyrelse eller fuld
interessentproces?
Skolens interne kommunikationsplan (udsendt d.
28.1.)
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diskussion og
godkendelse
Information
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Jakob

Diskussion og
beslutning

10

Ivan

Diskussion og
beslutning
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10

Madkundskabs- og fysiklokalet trænger til renovering. Udsugningsanlægget i
fysiklokalet har ind imellem været ude af funktion.
Punktet er udsat til ekstraordinært bestyrelsesmøde, jf. pkt. 1.

To klasser i udskolingen arbejder med ”Karakterfri Hverdag”, hvor der
evalueres formativt i dagligdagen – fx gives der ikke karakterer for
afleveringer.
Der skal dog fortsat gives karakterer jf. Folkeskoleloven og foretages
uddannelsesparathedsvurderinger.
Punktet er udsat til ekstraordinært bestyrelsesmøde, jf. pkt. 1.

Det udsendte dokument er en oplistning af den kommunikation, der pt.
findes.
Bestyrelsen efterlyste et samlet årshjul (en oversigt) og en uddybning af de
listede møders deltagere, arrangører/ansvarlige, frekvens, varighed samt
regler for indkaldelser/dagsordener og referater.
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Timefordelingsplan (udsendt d. 28.1.). Bemærk, at
den er identisk med sidste års plan.
Diverse opfølgning og prioritering ift. kommende
møder (hvem gør hvad, hvordan og hvornår?)
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Ivan &
Jakob

Diskussion og
godkendelse
Diskussion og
planlægning

15
30

På listen mangler kommunikation internt på team-, årgangs-, ”hus”- og
fagudvalgsniveau (skal tilføjes) – og måske ift. bestyrelsen generelt.
Derudover efterlyste bestyrelsen oversigt over skolens skriftlige, interne
kommunikation (pt. kun ugebreve på listen).
Punktet er udsat til ekstraordinært bestyrelsesmøde, jf. pkt. 1.
Opfølgning fra Trivselsrapport 2018:
1. Skolebestyrelsen vil drøfte yderligere tiltag med ledelsen til forbedring af
toiletternes rengøringsstandard.
Der har været arbejdet med toiletternes standart (renhed) 2 gange om
året i indskolingen.
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Aftale om, at ”toiletternes rengøringsstandard ” tages på som punkt på
de kommende husmøder. Måske kunne mere lys (efterlyst i det lille
elevråd) og venligere farver på toiletterne være befordrende for
renholdelsen.
Skolebestyrelsen vil sammen med ledelsen vil drøfte initiativer, som kan
øge elevernes medindflydelse.
Udsat.
Skolebestyrelsen vil sammen med ledelsen drøfte initiativer, der kan
skabe mere ro i klassen.
Udsat.
Skolebestyrelsen vil sammen med ledelsen drøfte initiativer, som kan
nedbringe stoffer og alkohol.
Udsat.
Skolebestyrelsen vil sammen med ledelsen drøfte initiativer, der kan
forebygge og helt stoppe mobning.
Disse initiativer vil indgå i underudvalget for ”Trivselsstrategi”.

Emner til underudvalg (udsat til ekstraordinært bestyrelsesmøde, jf. pkt. 1):
1. Trivselsstrategi
2. Ny trafikpolitik (inkl. gå-busser)
3. Ordensreglement
4. Forældreaften(-er) 2019
Forældrene (primært i indskolingen) savner, at Ivan er synlig.
Formentlig er ikke alle forældre klar over, at Lise er leder af indskolingen.
Hun er synlig, men det kunne måske være befordrende med et billede af
hende med titel ved indgangen i indskolingen.

Punkter til kommende møder: Venskabsklasser i udlandet, fremtidens kantine, erhvervsnetværket, skoleparathed (jf. Kvalitetsrapport 2017)
Mødekalender: Tirsdag d. 12.03.19, tirsdag d. 30.04.19, tirsdag d. 28.05.19, tirsdag d. 25.06.19

Højvangskolen Klokkeskovvej 1, Stavtrup, 8260 Viby J, e-mail: hjv@aaks.aarhus.dk

