Skolebestyrelsesmøde 26.august 2015
Referat

Tilstede: Tine, Martin, Birgitte, Henrik, Søren, Tine, Mette, Torry, Toke, LT, VK
Afbud: MA
Ad 1 Godkendelse af dagsorden/referat:
Godkendt med følgende tilføjelse; Beløb mangler ved En ny start/Indskoling: Det er: 150.000 kr.
Ad 2 Velkommen
Velkommen til ny forældrerepræsentant: Henrik Arens
Årshjul med mødedatoer vedtaget.
Trine orienterede om Skolebestyrelses hovedopgaver og sidste års indsatsområder:
1.
2.
3.
4.

Udstikke retning på principniveau
Føre tilsyn
Udarbejde høringssvar
Godkende skolens budget og regnskab

Sidste år fokus på trivsel; Nyt princip for trivsel udarbejdet, budgetprioritering til pædagogisk
weekend for personalet, og forældrelotteri.
Rugbrødsudvalg efter hvert ordinært bestyrelsesmøde, hvor alt på under 7 på en vigtighedsskala på
10 håndteres.
Den aktivistiske del af skolebestyrelsen:
•
•

Forældrelotteri med klasseoplevelser som gevinst.
Dag på havnen for Midtpunktet

Ønske om; At bringe alle bestyrelseskompetencerne i spil, samt at beskrive hvilken forskel man
ønsker at se, samt en højere grad af ligeværd blandt bestyrelsesmedlemmerne
Ad 3 Konstituering
Toke valgt til ny mødeleder
Martin valgt til næstformand
Ad 4 Forældretilfredshedsundersøgelse
Følgende to spørgsmål tilføjes:
Skolens indsats for at sikre dit barn en god start i skolen i forbindelse med skolestart eller skoleskifte
Skolens indsats for at skabe kontakt mellem skolens almenklasser og specialklasser

Ad 5 Hvad skal skolebestyrelsens hovedtema være i 2015-2016?
Individuel tænke- og refleksionstid med følgende spørgsmål:
1. Hvad har jeg på hjerte i det kommende år?
2. Hvilken forskel ønsker jeg at se?
3. Hvad vil jeg gerne bidrage til at for at nå mit mål?
Henrik:
Hvordan bliver helt almindelige velfungerende børn (og forældre) også set, så de ikke behøver
bekymre sig om barnets trivsel, udvikling og plads i fællesskabet.
At skolens ry og omdømme forbedres -ikke bare i eget skoledistrikt, men i hele byen.
Analyse, opsamling, guitarspil og mit fantastiske gærbrød
Mette
Mine børn keder sig! Faglig fordybelse - også de dygtige børn skal udfordres. Undersøgende og
hygge omkring FF-timerne. Etablere forældrebidrag af forskellig art. Inklusion kunne også være et
tema.
Søren
Trivsel, fælles forberedelse - hvordan bliver lærernes arbejdsdag meningsfuld? Flere
distriktsskolebørn - et fortsat fokus. Nye tiltag med dagtilbud og forældre.
Torry
Medarbejdertrivsel år 2. Tillidsrepræsentant og tæt dialog med ledelse. Sikre god ro og orden!
Toke
Børnetrivsel. Glade børn og forældre. Gode historier. Fingeren på pulsen, viden og ideer fra
personalegruppen. Engagement.
Tine
Udskoling; Eget/uegnet - andet sprogbrug, uddannelsesparathed, karakterer m.m. så eleverne ikke
går i panik. APV -vandret tillid skal rykke mod grøn igen.
Martin
Vil gerne stille mig til rådighed for at sparre i forhold til skole-/hjemsamtaler. Være specialklassernes
talerør og indgang. Trivsel og skibets besætning er afgørende for at skibet sejler. En attraktiv
arbejdsplads. Inklusion. Næstformand og praktisk hjælp.
Birgitte
Positiv energi ind i butikken. Trivsel. Image. God til at organisere og lave quiz!
Trine
Skærpe skolebestyrelsens vision: En stærk lokal folkeskole, som er centrum for området. At
demokratiet virker. Ringe i vandet, de frivillige forældre skal gives en særlig tak og opmærksomhed.
Ledelse i bestyrelsen. Mindst en kontaktperson pr. klasse ønskes.

Meddelelser:
I den seneste Cepos undersøgelse har vi fået en meget flot placering. De har netop udgivet en
oversigt over, hvor gode skoler i DK er til at løfte deres elever fagligt. Udgangspunktet er taget i 9.
klassernes afgangskarakterer fra 2014. Vi ligger som nr. 247 ud af 1382 skoler (i princippet kunne vi
have ligget som nr. 169, hvis skolens navn havde startet med A) med et "undervisningseffekttal" på
0,4! Til sammenligning ligger Aarhus Kommune i gennemsnit på 0,132!
TV2 henvendelse om deltagelse i et TV-program blev kort debatteret.
Rugbrødsudvalget frem til jul: Trine, Henrik, Torry, Lise

/VK

