Skolebestyrelsesmøde den 14. januar 2020
Deltagere: Carsten Trillingsgaard (medarbejder), Gustav (elev), Jakob(elev), Ivan Børsting (skoleleder), Helle
Vibeke Houlberg Albrecht (viceskoleleder), Kirsten Juul Elley (skolefrivillig), Carina Faaborg (formand), Dan
Nygaard Andersen (forælder), Flemming Vestergaard (forælder), Mette Villekær Østergaard (forælder)
Anna Crawford Moore Kromann (forælder), Malene Borum Pedersen (forælder), Louise Barner Jensen
(medarbejder), Niels Lyhne (idrætsforeningen)
Afbud: Brith Jøker (forælder)

Dagsorden og referat:
Nyt fra ledelsen (Pædagogisk dag, Skolefest, Social kapital måling, Skoleårets planlægning,
Verdensmålscertificering 2030, m.m.) – informationspunkt
Pædagogisk dag den 23. januar. Dagen har fokus på den gode undervisning og fritidspædagogik, og starter
med oplæg ved Alexander von Oettingen.
Vi afholder skolefest den 19. marts.
I slutningen af 2019 er der lavet en social kapital måling. Resultatet præsenteres for AMR og TR før det
sendes til skolebestyrelsen.
Ledelsen har taget hul på planlægningen af det kommende skoleår.
Orientering om verdensmålscertificering 2030 og om hvad der skal til for at blive certificeret som skole.
Orientering om, at Aarhus Kommune har besluttet en ny tildelingsmodel, som træder i kraft med skoleåret
20/21. De endelige konsekvenser for skolen kender vi først i februar. For det kommende budgetår betyder
der, at vi p.t. kender budgettet for 7/12 af året.
Nyt fra medarbejderne – informationspunkt
Det er flere gange hver morgen nødvendigt at lærere beder elever om at lægge deres telefoner væk, hvilket
er frustrerende for de pågældende lærere.
Det er ligeledes frustrerende for lærerne at skulle håndhæve reglen om, at eleverne ikke må gå i Rema,
fordi reglen brydes dagligt og gentagne gange af flere elever.
Mobilpolitikken vendes igen med henblik på at skabe et bedre arbejdsmiljø for lærere og pædagoger.
Problematikken omkring Rema tages ligeledes på som punkt på et skolebestyrelsesmøde.
Nyt fra eleverne – informationspunkt
Elevrådet har lavet et forslag til to temadage. Herudover har elevrådet arbejdet med, at der etableres et
arbejdsrum for elever, hvor der opstilles en printer. Elevrådet er gået i gang med planlægning af
sportsdagen for udskolingen.
Nyt fra formanden – (Værdiregelsæt, Foredrag) – informationspunkt
Orientering om foredrag med Jens Vinter den 26. marts. Emne ”Hjælp vi har en teenager i huset”.
Bestyrelsen arbejder p.t. med skolens værdigrundlag. Fredag den 17. januar er deadline for at komme med
indlæg. Når værdigrundlaget er samlet, sendes det ud til lærere og pædagoger.
Der arbejdes ligeledes med kommunikation.
SFO-rådet kommer på besøg, samarbejde og gensidig inspiration - dialogpunkt

Orientering om SFO-rådets arbejde med det seneste arrangement ”Den store Vikingedag”. Det er SFOrådets ønske at fællesskabet og ejerskabet omkring skolens SFO bliver styrket. Vikingedagen var derfor
baseret på, at forældre var inddraget og bød ind med det, de gerne ville bidrage med.
Dagen blev bakket op af forældrene i en grad langt ud over, hvad vi kunne forvente
Karina laver et indlæg til Aula vedr. forældreinvolvering i planlægning af skolefesten. Karina, Anna og
Thomas fra SFOen vil gerne deltage i skolefestplanlægningen.

Kvalitetsrapport – orienterings- og dialogpunkt
Ivan orienterede om opgaven vedr. høringssvar til udkast til kvalitetsrapporten.
Efterfølgende blev følgende kommentarer fremsat:
• Rapporten er teksttung og kunne med fordel fremstilles mere visuel tingængelig
• Det er svært at forholde sig til tallene i rapporten, fordi det ikke fremgår hvad det ønskede måltal
er
Indlæg til høringssvaret sendes til Mette Villekær som sammenskriver indlæggene. Deadline for at sende
indlæg er lørdag den 18. januar.
Arbejde med skolens værdigregelsæt – dialogpunkt
Carina orienterede om arbejdsprocessen under ”Nyt fra formanden”.
Ekstra punkt foranlediget af punktet ”Nyt fra medarbejderne”
Mobilpolitik:
På baggrund af medarbejdernes udtalelse om problematikken vedr. mobiler om morgenen blev punktet
drøftet.
Følgende forslag til, hvad der kan gøres for at reglerne vedr. brug af mobiltelefoner overholdes, blev
fremsat:
• En visuel påmindelse om at mobiltelefonerne skal være i taskerne om morgenen før skoledagen
begynder.
• Vi skal herudover kommunikere til både forældre og elever.
• Skal vi inddrage professionelle til kommunikation.
• Der er behov for at implementeringsfasen drøftes igen.
Det blev besluttet at Anna står for at kommunikere mobilreglerne til forældre og lærere i en let tilgængelig
udgave.

