Dagsorden
Møde

Skolebestyrelsesmøde

Dato

Tirsdag 7. Januar 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
Sanaz Pedrampour, Lars Spanggaard,

Fraværende

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat (1 –
18:31)

Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden (1
18:32)

Godkendt.

3.

Afbureaukratisering v/hh (18 –
18:50)

I forhold til skolebestyrelsernes
formandskaber i byen lyder
følgende: Folkeskolelovens §45
som handler om at skolens leder
har den administrative og
pædagogiske ledelse af skolen
og er ansvarlig for skolens
virksomhed over for
skolebestyrelsen og
kommunalbestyrelsen. Der stilles
spørgsmålstegn ved om det så
reelt er tilfældet ved
centralisering eller i hvert tilfælde
funktionsopdeling af
administrationen. Der er
referencer til intentioner om
frigørelse der er skrevet ind i ikke
mindre end Grundloven (§76).
Forståelse er at mennesket kun
sættes fri i fællesskaber de har
indflydelse på.

Grundloven om retten til fri
undervisning er friheden til ikke
kun at have ret til ”gratis”
undervisning, men i tilgift i
vores land at have ”fri
undervisning”. ”At dannes fri i
en lokal kontekst”. Dannelse
kommer i frihed, i Grundlovens
forstand, kun ud af en
autonomi. Det besluttes at det
er i den forståelse bestyrelsen
vil møde andre bestyrelser i
byen. Et arbejde for autonomi
og sikring af sammenhænge
mellem indsatser.

Nedslag i data, hvordan kan vi
gøre det bedre.
Præsenteres for MED-udvalg og
vil blive benyttet i ledelsen.

CA eftersender materiale ved
referat.
grunde til at imødekomme
med de gode fortællinger om
vores skole på parametrene:

Formålet med punktet er at
samle op på den indgåede
feedback til formand og
skoleleder på punkt 2, 9, 25, 26
og 40 med deadline 20/12 til
hh og ca.
Referere til det udleveret papir
og nøglering på sidste
bestyrelsesmøde.
Opsamlingen skal ligge op til
en forholden om muligt mere
engagement i skole&forældre
og dialog mellem hh og andre
formandsskaber i Aarhus.

4.

Status på kvalitetsrapportens
indsatser til årsskiftet v/ca (30 –
19:20)

Opfølgning/aftaler
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5.

Formålet er at give en kort
status på tidligere
indsatsområder udsprunget af
dialogmøde pba. sidste
kvalitetsrapport: bevægelse,
trivsel, internationalisering og
digitalisering.

Der modtages gerne indput til
bilagene.

Kvalitetsrapporter v/hh og lw
(40 – 20:00)

Faglighed, Læringsmiljøer og
Fravær.
Bestyrelsen undrer sig
grundlæggende over processen
for mindre dialog og afventer
uden udtalelse hvilken udvikling
der er på kvalitetsrapporterne i
fremtiden.
Bestyrelsen er opmærksomme
på at lokale kvalitetsparametre
kan have været under
påvirkning af nærværende
budgettildelingsmodel
(henvisning til budgetanalyse).
Skolebestyrelsen gør sig
forhåbninger om efter sammen
med skolens ledelse over 8 år at
have vendt underskud til
overskud hvor skolens
muligheder har været til at
overskue; med mange
undervisningslektioner, lave
fagbudgetter etc. til at der
muligvis bliver reele muligheder
for at spille med på at kunne
sætte mere direkte krav til
hinanden.

Formålet er at bestyrelsen
kommer med en udtalelse til
høring. Materialet ikke udsendt
men varslet.
Bestyrelsen skal komme med
udtale til forventede nye og
centralt bestemte
indsatsområder:
i)
ii)
iii)

faglig udvikling,
læringsmiljøer og
fravær

Kendt materiale vedhæftet
indkaldelse. Tidsplan fremgår
her: Kvalitetsopfølgning til
byrådet

6.

Der skulle vælges to indsatser,
som vi vil gå videre med:
bevægelse og trivsel blev valgt.
Bestyrelsen tog materiale og
indstillingen til efterretning og
udtaler sig ikke.
Bestyrelsen drøfter punktet
igen på næste møde idet der
i materialet kan være gode

Siden sidst (20 – 20:20);

Elevrådet:
Elevrådet har fået tilbudt et rum i
a) Elevråd v/Ahmed
kælderen af Carsten, som de
b) Personale v/lz, lj
gerne vil tage imod.
c) Nyt fra Fællesrådene v/lw, sk Forslag om, at det er eleverne
d) Skolen incl. økonomi v/ca
der er DJ til skolefesten
e) Nyt fra forperson v/hh
(udskoling).
Mange elever køber energidrik,
chips m.m. i Rema1000.
Nye repræsentatner til miljøråd;
Hilda, Niklas Thy og Emma.
Ønsker et net over multibanen,
så bolden ikke ryger ud af
banen.
Et ønske om croissanter til
kantinen.
Et ønske om at få tegnet basket
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banen og 4bold banen op.
Sikre gyngerne (træstativ), der er
en ødelagt gynge.
Barsket kurvene udenfor
hjemkundskab skal skiftes.
Brandalarmen ved 7. klasserne
skal virke! Højtaler ved 7.Y og 4.Y
virker ikke – så de får ikke
meddelelser fra kontoret.

CA gennemgår med Ahmed.

Personale:
SFO:
Nanna-Thilde er stoppet og Mia
er fastsat i denne stilling.
Nicolaj er vikar for Hanne.
Martin er vikar for Tatiana.
Ny pædagogstuderende: Deniz.
PAU-studerende: Delnya
Anders er forlænget 3 måneder
mere.
Pokemon kort en gang om ugen,
en pædagogsik aktivitet.
Ledelse/Undervisning:
PLC søger hjælp ved elevrådet –
mange børn lytter til podcast.
Der arbejdes på at få en trappe.
Der arbejdes på at lave et forløb
med elever der hjælper
hinanden med læsning/IT
rygsæk. Hertil kan knyttes særlige
forældremøder.
Planlægning af skoleåret er gået
i gang – trods økonomien ikke er
fastlagt.
Administrativ ledelse er stadig nyt CA eftersender + 7 slides.
og MG udtrykker bekymring for
struktur.
SLF – 2. fase i teamsamarbejdet.
Næste skridt er at arbejde mere
med data i teamet.
Nyt fra fællesrådet:
Sanne: Der har lige været møde
– 12 mand. Der blev talt om
Herskindskolen, som måske skal
fjernes. Dette vil fællesrådet ikke
inddrages i.
Hvor mange elever går der på
SKS fra Borum m.m.?

CA afleverer til Sanne, hvor
mange børn der kommer fra
Borum m.m.
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Lone: Miljø – hvor meget
solenergi bliver der lavet i Sabro?
En ide er at lave en bypark med
undervisningsidé.
Forperson:
Opfordrer til at alle
bestyrelsesmedlemmer komme til
den pædagogiske lørdag d. 7.
marts. Det er to timer der skal
afsættes (ca. kl. 10-12).

Næste møde: hvor mange
borde skal vi have på den
pædagogiske lørdag og
hvilke emner skal de
indeholde?

Ad c) Bemærk pædagogisk
lørdag 7. marts 2020 hvor
skolebestyrelsen er inviteret til del
af mødet. Rerserver.
7.

Eventuelt (2 – 20:22)
(punkter meddelt forud for møde
overfor mødeleder)

Principperne: Læs dem igennem
inden næste møde og hvis man
har indput tager vi det op til
næste møde

CA: Fremsender principperne
med dagsorden.

Pædagogisk lørdag den 7. marts 2020. Alle i bestyrelsen er varslet i god tid: oktober - og
novembermøderne.
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