Referat af Skolebestyrelsesmøde tirsdag d.29-04-2014
Tilstede: Tine, Kirsten, Anette, Søren, Lise, Vivi, Marc, Lene, Toke og Torry

1. Godkendelse af referat:
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
3. Skolebestyrelsesvalg:
Lise orienterede om procedure og proces vedr. skolebestyrelsesvalget.
Byrådet har besluttet at det lokalt skal besluttes hvordan valget skal foregå. Helt konkret
betyder det at antallet af forældrerep, medarb rep samt eksterne rep. besluttes af bestyrelsen.
De forældrevalgte skal være i flertal.
Endvidere tilstræbes det at spec. klasserne er repræsenteret.
Mindst 2 rep. fra eleverne skal vælges.
Mindst 2 rep. skal vælges blandt medarbejderne.
Skolebestyrelsen kan beslutte om eksterne samarbejdspartnere kan være en del af
bestyrelsen.
Lise fremlagde forskellige muligheder.
Medarb. rep. vælges for 1 år af gangen.
Forældrerep. vælges for henholdsvis en 2 årig eller 4 årig periode. Forkert – alle vælges for
en 4-årig periode, men valgperiodene kan gøres forskudte.
Det indebærer, at de forældre, der pt har siddet i 2 eller flere år, kan vælge at gå af efter to år (i 2016),
hvorefter der kan holdes forskudt valg

Torry opfordrede til at lærere og pædagoger kontakter forældrene for mulige medlemmer og
opfordre til at stille op til valget.
Forældrene i skolebestyrelsen vil også lede efter mulige emner til skolebestyrelsen.
Lise og Bente laver en proces med datoer mm.
Det besluttes at sammensætningen består at ledelse, medarb. rep, forældrevalgte samt
elevrådsrep.
Det skal tilstræbes at der er min. 1 forældrerep. fra spec. klasserne.
Nuværende størrelse er god. Størrelsen er 7 forældrevalget (incl. 1 fra spec kl), 2
medarbejderrep samt 2 elevrådsrep. Hele ledelsen er repræsenteret.
Søren, Tine, Birgitte og Bente vil gerne fortsætte.
OBS. Valget skal være på plads inden 1/6.
Valget afholdes ikke elektronisk.
4. Nyt skoleår:
Lise orienterede om kommende skoleår. Vi er ikke færdige med fagfordelingen og vi
mangler at ansætte 5 lærere.
Mandag den 5/5 afholdes koordinatormøde hvor det gerne skulle være på plads, således at
lærermødet den 6/5 endelig konfirmere fordelingen.
Lise orienterede kort om arbejdstidsaftalen.

Udfordringen lige nu er at få lærernes tid og opgaveløsningen til at hænge sammen. Ligeså
er det tilfældet med SFO ’s planlægning.
Pt. ser det ud til at vi selv kan ansætte de 5 lærere. Stillingerne skal slåes op.
Lise skriver ud til bestyrelsen, når hun har nogle datoer, således der kan være deltagelse fra
bestyrelsens side.
Torry og Toke deltager i ansættelserne.
Vedr. lektiehjælp og faglig fordybelse i spec. klasserne har Lise snakket med lærerne
omkring dette, og alle finder det problematisk. Mængden af lektioner kan her eventuelt
reduceres. I de mindre klasser kan de derfor sendes i SFO. Bestyrelsen bakker op om
tiltaget.
5. Forældretilfredshedsundersøgelse:
Lise’s oplæg til brev til forældrene vedr. forældretilfredshedsundersøgelsen blev
kommenteret. Lise sender det ud til alle som en besked på intra.
Vedr. kommunikationsstrategi tages den op til efteråret med den nye skolebestyrelse. Der er
enkelte mangler i den nuværende. Disse skal tilføjes.
6. Informationsmøde om folkeskolereformen:
Mødet afholdes tirsdag den 17/6.
Begrundelsen for det holdes så tæt på sommerferien er, at vi er mere afklarede i fht. indhold,
skemaer mm..
Der blev diskuteret forskellige former for struktur på aftenen.
Rammen for aftenen er:
Forældrene starter i afdelingerne. Specialafd, 0. - 4. kl samt 5. - 9. kl
Der laves elektronisk tilmelding til arrangementet.
Der laves en folder som kan udleveres til alle.
Det er vigtigt med info omkring SFO til alle forældrene og måske specielt 3. - 4. klasserne.
Koordinatorgruppen aftaler nærmere om lærere og pædagoger skal deltage i mødet.
7. Pulsen på skolen:
Eksamen nærmer sig og det fylder hos de ældste.
Vejret er godt eleverne trækker udenfor.
Lise fortalte om sit besøg i 9. klasserne og snakkede bl. a. med dem om de ”årlige
normineringer”. Eleverne har selv valgt af droppe dem.
Lise har talt med kirken vedr. konfirmationsforberedelse. Det flyttes til tirsdag eftermiddag.
SFO og undervisningen laver sommerfest og her vises bl .a. cirkus.
Mellemtrinnet har flexuge i uge 21. Her laves udeliv mm.
Der er pt. nationale test.
Forårskoncert blev aflyst til fordel for fælles koncert med Aarhus Jazzorkester.
De nye 0. klasser er ved at være dannet. Pt. i alt 53.

8. Punkter til næste møde :
Info aften.
Afslutning af året
Valg til bestyrelsen
Nyt skoleår - ansættelser
9. Meddelelser og evt.:
Da næste møde er samme dag som SFO sommerfest foreslåes de 2 sidste møder afholdt som
1 møde dog af 3 timers varighed.
OBS. OBS. Datoen som foreslåes er onsdag den 11/6 kl. 16 - 19, hvor vi slutter med
spisning kl. 19.
Husk at bidrage til Vorrebladet.
Deadline til bladet er 18/5.
Ref. Marc

