Dagsorden
Møde

Skolebestyrelsesmøde

Dato

Tirsdag 18. Februar 2020 kl. 18:30-20:30

Alle indkaldte personer

Anders Maarup Christensen, Henrik Hoffmann, Gitte Overgaard
Jensen, Sanne Klit, Sanaz Pedrampour, Pernille Langer, Karen
Juul Larsen, Lone Wodskou Jørgensen, Lars Spanggaard, Lisette
Pedersen, Ahmed Chandi Mansour, Otto Vesti Krogh, Carsten
Aude
Pernille Langer, Lisette Pedersen

Fraværende

Dagsorden

Referat

Opfølgning/aftaler

1.

Godkendelse af referat (1 –
18:31)

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden (1
18:32)

Godkendt

3.

Afbureaukratisering v/hh (8 –
18:40)

Der er ikke noget nyt fra sidst.

Henrik følger op på kontakt til
skolebestyreslesformand.

Formålet med punktet er at
samle op på samarbejde med
andre skolebestyresler og
orienteret om nyt.
4.

Kvaitetsarbejde v/Lone og
Henrik (15 – 18:55)

Se nedenfor

Formået med punktet er at vi
får slået ned i data og
arbejder med hvilke
fortællinger vi i skolebestyrelsen
gerne vil have der skal
arbejdes videre med i
bestyrelsen.
Næstformand og formand
kommer med bud.
5.

Kvalitetsrapporter v/CA (20 –
19:15)
Formålet er at bestyrelsen
kommer med en udtalelse den
lokale proces som

Ledelsen vil gerne med lærerne
og pædagogerne, arbejde med
nye faglige indsatsområder.
Rådmanden har sagt at der skal
arbejdes med faglighed,
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medarbejdere skal arbejde
med ift. faglighed,
læringsmiljøer og fravær.
Oplæg til drøftelse på mødet
ved CA.
Bestyrelsen følger
efterfølgende op på møde i
foråret.
Kvalitetsopfølgning til byrådet

læringsmiljøer og fravær.
Fokuspunkterne er herunder
bevægelse, digitalisering og
trivsel læringsmiljøer (bl.a.
optegninger på skolens
gangarealer, leg-på-streg) og
fravær.
Digitalisering; der kommer
chromebooks til elever. Og
korrekt registrering af elevfravær.
CA fortæller omkring de nye
fraværsregler i kommunen.

Om to måneder d. 15/4 skal
bestyrelsen igen tage det op
og evaluere på, hvordan det
går med fraværsregistreringen
– og hvordan vi kan gøre
retningslinjerne ekstra tydligt
for forældrene.

Vi skal som personale blive mere
eksakte og konkrete i arbejdet
med indsatsområderne. Det stiller
selvfølgelig nogle udfordringer
da det bl.a. også vil kunne
betyde bedre lydhørhed og
udfordre vores nuværende
adfærd.

6.

Gennemgang af skolens
principper v/alle (30 – 19:45)
Formålet med punktet er at få
gennemgået skolens
principper og stadfæstet
godkendelse på baggrund af

Karen forslår at arbejdet ift.
skolebestyrelsen bliver mere
gennemsigtigt og bliver gjort
mere eksakt og konkret.

Det besluttes at bestyreslen
selv ser på hvad de mener
der indenfor de tre områder:
Faglighed, læringsmiljøer og
fravær skal arbejdes med.

Hjørneflag fra ledelsesteamet:
Elevernes stemme er vigtigt i
elevrådet og miljøudvalget.
Derfor er et nyt initiativ med at
sikre at Sabro-Korsvejskolen bliver
certificeret som Rettighedsskole
væsentlig. I det perspektiv skal
der bl.a. skabes viden om og
dialog om børnekonventionen.
Således at elever føler de mere
kognitivt kan arbejde på hvad
det betyder at blive hørt og at
indgå i dialog der giver dem
mening. Et sådan arbejde vil
givet vis få betydning for både
skole og hjem.

Bestyrelsen tilslutter sig at
personalet arbejdere videre
med at Sabro-Korsvejskolen
bliver Rettighedskole.

Der er to steder, som er skrevet
med rødt i værdigrundlaget og
skolens principper: elektronisk
kontaktbog, som ikke eksitererer
mere + nye fraværsregler
gennemgås.

Det besluttes at hvis der
ønskes ændringer skal forslag
til ændringer meldes inden
fredag d. 21/3.
Herefter renskriver CA og
ligger materialet op på
skolens hjemmeside.
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usikkerhed omkring endelig
afrunding af proces med
skolens principper igangsat
31/5-2017.

Beløbene i budgettet er sat op til
studieturerne ift. hvad SKS giver
pr. elev.

Det er vedtaget, at der er
blevet tilføjet 100 kr. mere pr.
elev på 6. årgang, så nu er
det 1000 kr pr. elev i stedet for
900 kr.

Alle har forud for mødet læst
materialet der forventes
godkendt (vedhæftning).
Principper indstilles til
godkendelse med
kommentarer i referat til hvad
ledelsen skal ændre i
forlængelse af mødet.
6.

Siden sidst (20 – 20:05);

Elevråd)
-Miljørådet er med til at vælge
a) Elevråd v/Ahmed
imellem 4 forskellige systemer nye
b) Personale v/lz, lj
sorteringsskraldespande rundt på
c) Nyt fra Fællesrådene v/lw, sk skolen og i klasserne.
d) Skolen incl. økonomi v/ca
-Skolefesten: Der er aftalt at lave
e) Nyt fra forperson v/hh
evaluering med klasserne.
-Fodboldskoleturnering i uge 6,
som gik rigtig godt. Der var
forskellige præmier til vinderne.
Elev-bestyrelsesmødet:
-Flere aktiviteter til frikvartererne +
optegning af de forskellige
baner (leg-på-streg, fire-bold
osv.).
-Bedre tryk på vandhanerne
samt bruserne i omklædningen.
-Toiletterne er beskidte ved 7.
klasserne. Der er koldt i klasserne
om vinterne.
-Et ønske om forårskoncert evt.
sammen med skolefesten.
-Brandalarmen i 7.Y virker stadig
CA tager fat i tekninsk service
ikke.
ift. brandalarm i 7.Y
-Carsten og bestyrelsen roser
elevrådet for
fodboldturneringen, rigtig godt
arbejdet.
Personale ved Marie og Lars)
Der er ansættelse til en
barselsvikar for Gitte i morgen
onsdag d. 19/2.
Der er tilmed slået en ny stilling
op i Håndværk og design.
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Mette Grønne stopper, Jette
starter.
Lars stopper som TR, Annie
overtager. CA roser og
anerkender samarbejdet med
Lars.
Fællesrådene)
Intet nyt
Ledelsen)
Økonomi er berørt tidligere.
Til lørdag d. 7/3 skal bestyrelsen
ind omkring:
Adopter en legeplads
Kys og kør
Principper (diskutionspunkter til
mødet:
samarbejde/forventninger
forældre/skole - mobiltelefoner)
Formandskab)
Der er frustration fra forældre på
andre skoler omkring det med
den nye tildeling; at nogle skoler i
Århus kommune får tildelt penge
og andre skal betale. Og at
ingen tør sige noget – heller ikke
politikkerne.
CA tror ikke krikken kommer til at
betyde at nogen ting ændre sig.
Lars og CA folder udfordringerne
omkring økonomi ud: hvor
mange skoler det omhandler,
hvilke afdelinger i kommunene,
der er inddraget samt hvad der
er af ændringer for personalet,
for at få det bedste ud af dette.

Bestyreslen melder selv ind til
Henrik, hvilket punkt(er), man
gerne vil på.
Adopter en legeplads
v/Karen og Pernille, Kys og
kør, Principper: skolehjemsamarbejde, fravær.

SKS får penge, og det er vi
glade for – men det fortæller
også at vi har lavet et turnaround under svære vilkår.

CA stiller ikke op som TR for
Åarhus Skolelederforening igen.
CA ønsker at ville fokusere mere
på SKS og opgaverne lokalt.
7.

Eventuelt (10 – 20:15)
(punkter meddelt forud for møde
overfor mødeleder)

Fastsættelse af dato for
skolebestyrelsens årlige møde for
forældre.

Forældre inviteres til middag
under pædagogisk lørdag.

Pædagogisk lørdag den 7. marts 2020. Alle i bestyrelsen er varslet i god tid: oktober - og
novembermøderne.
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Resterende møder i skoleåret: mandag den 9/3, Onsdag den 15.4, mandag den 11. maj og
onsdag den 10. juni
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