Dagsorden
Møde

Skolebestyrelsesmøde

Dato

Onsdag den 23. Oktober 2019 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, Eva T.
Therkildsen
Carsten Aude, Anders Maarup Christensen, Pernille Langer

Fraværende

Dagsorden

Referat

Opfølgning/aftaler

1.

Godkendelse af referat (1)

Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden (1)

Økonomi ved Carsten udgår.

3.

Siden sidst (20);
a) Elevråd v/Ahmed
b) Personale
c) Skolen incl. økonomi v/ca
e) Nyt fra forperson v/hh

Elevrådet:
Der er en oplevelse af at
toiletterne er ved at blive
beskidte igen og der mangler
ofte toiletpapir og papir til
hænderne. Et enkelt barn holder
sig en hel dag, når der ikke er et
rent toilet.
Der er ønsker om et nyt stativ til
løbehjul – mange er bange for at
deres løbehjul bliver taget hvis
de står i cykelskuret samt
optegning af basket bane i
udskolingen.
Mere bevægelse i
undervisningen efterspørges.
Højtalere i klasserne virker ikke
altid optimalt, når der skal ses
undervisningsfilm.
Bænkene udenfor er beskidte
med mug.
Der er ikke salatbar i kantinen
mere.

Elevrådskontaktlærer Annie
Eriksen bedes om at følge op
med ledelsen på hvad
eleverne selv kan bidrage
med og på hvilke punkter
elevrådet kan imødekommes
med hjælp.

SFO:
Halloween fest d. 30, oktober
Ny svævebane

Anders Bach inviterer til
åbning af svævebane ved
førstkommende lejlighed.
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Vildt uge i uge 45
Undervisningen:
En god skolernes motionsdag.
Aula er nyt – vi tager det med
humor. Anerkendelse fra
kollegiet til forældre der kan se
endnu et tiltag i skolen (tak for
kage).
Ledelse:
Skolebestyrelsen understøtter
Mangler overblik over sygdom
italesættelsen af skolens
hos kollegaer på Aula.
grønne profil.
Den administrative situation er
den samme, dog er der ikke
dage uden administrative
medarbejdere. Vi er loyale
overfor beslutningen om
administrative fællesskaber og
får det til at fungere i
dagligdagen.
Der er blevet udskiftet døre i
klasserne på gangen.
2 langtids sygemeldte
Carsten og Birthe har været i
Sverige til Nobel-konference, da
det er blevet bemærket at
Sabro-Korsvejsskolen har fokus på
bæredygtighed på hele skolen.

4.

Forældremøder incl. adpoter
en legeplads – motiveret ved
Lone og Henrik
a) Adopter en legeplads
v/Karen
b) Opsamling og status
møderne i øvrigt v/Lone
c) Evaluering –
vidensproduktion (næste
gang) v/Henrik

Nyt fra forperson:
Det går godt med økonomien.
Der kommer mange nye elever.
Internordisk studietur med 8.
klasserne, hvilket blev var en
succes.

Vi skriver intentionen om
deltagelse i Internordiske
studieture ind i vores
principper (principper sættes
på dagsorden til temamøde
5. februar 2020).

Forældremøder:
Nogle forældre mener, at
adopter en legeplads er sort
arbejde. Det var en træls
oplevelse for de SKB medlemmer
der var ude at fortælle til
forældremøderne.
Der er kun 5 klasser på skolen,
som ikke har meldt sig på en
opgave.
Det var lidt kaotisk omkring
modtagelse og forberedelse af
slides. Alt burde være klar før
sommerferien, så vi var ”good to
go”. Det var svært at nå

Vi konkluderede at alt ny er
svært. At gå fra en model
med arbejdslørdag til en
anden form for fællesskabelse
har dog intet med sort
arbejde at gøre. Aktivteten
skal tydeliggøres for værende
ønsket om at twiste leg i ex.
grøn sal med klassen. En
aktivitet hvor det kreative eller
håndens arbejde får fokus.
Pernille, Karen og Carste
følger op ift. intention om at
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5.

Status på Sabro skoles venner
ved Pernille og Karen

møderne, når nogle møder var
på samme dato.
Adopter en legeplads skal
præsenteres for de nye 0.klasser
og så skal der sendes en mail ud
til de klasser der skal have et nyt
område.

ligge materiale klar før
sommerferien.

Der arbejdes på at få et
kontonummer – 2 lokale
sponsorater på 5.000 kr. hver.
Fond ansøgning er i gang.
Der arbejdes på at lave en
konkurrence til juleklippedag – så
der kan komme flere
medlemmer til.
Besøg ved elevrådet – så de er
blevet præsenteret for det.

CA hjælpe Pernille og Karen
med fondsansøgning.

6.

Orientering om fællesmøde for
forpersoner v/Karen

Mødet bliver fremover delt op i
to. Kun ledelser og forpersoner
mødes og fremadrettet bliver
det delt op i SFO og dagtilbud
og så udskoling og klub.

7.

Antimobbestrategi

Der er nogle slåfejl, ellers
godkendt.

Jf. udleverede materiale
august – endelig godkendelse

8.

Deltagelse i diverse
arrangementer:
i.

ii.
iii.
iv.

Filmpremiere:
Fællesrådet SabroFårup 28/10
Dialogmøde 29/10 på
Engdalskolen
Fællesråd Sabro-Fårup?
Fællesråd BorumLyngby?

Bevidstgørelse om Sabro
Skoles venner eksistens er
væsentlig.

Godkendt.
Anders Bach får rettet stave/slåfejl og
antimobbestrategien skrives
ind i skolens principper (alle
principper gennemses igen
5/2).

Filmpremiere Fællesrådet for
Sabro-Fårup:
Kl. 17.00 d. 28/10 i grøn sal.
Reklamefilm for området SabroFårup.
Carsten og Lone bliver meldt
Dialogmøde d. 29/10 kl. 19.30til.
21.00– årlige møde for bestyrelser
med rådmanden. Det køres i
distrikterne. Oplæg om
overgange og sammenhænge i
lokalområdet samt klima og
bæredygtighed. Bestyrelsen kan
sende emner/punkter.
Fællesråd Borum-Lyngby:
Der kommer en cykelsti på
Borumvej. Der bliver gjort tiltag til
at sænke farten. Solcelleanlæg,
bibliotektet er åbent.
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Lokalavisen kommer til Sabro
Brugsen i morgen mellem kl. 12
og 15 – teamet er trafikale
problemer.
9.

Eventuelt
(punkter meddelt forud for møde
overfor mødeleder)

Kys og kør:
Der er blevet lavet en fin streg på
parkeringspladsen, men der
mangler et ”kys og kør” logo –
da de linjer nu bliver brugt til
parkeringsplads. Når alt er faldet
på plads bliver der skrevet ud
omkring konceptet.

Sanaz og Sanne vil efter
tilpasning stå ude på
parkeringspladsen nogle
morgener for at hjælpe
forældrene med hvad feltet
”Kys og kør” er til.
Der kan i den forbindelse
tænkes appel til at tage
cyklen.

Der kommer et nyt dagtilbud i
Sabro, som måske er færdig i
sommeren 21. Det gamle
Nordgården/Kernehuset skal
rykke ud og rykke ind i den nye
institution. I den sammenhæng
bliver der også kigget på
trafikken omkring den nye
institution.

UngIAarhus (FU) er interesseret
i Kernehuset og sender stærk
appel til FO om samarbejde i
Nordgården.

Elevrådet efterspøger et lokale til
elevrådsmøderne – hvor de kan
stille ting og plakater.

Der vil pga. lokalesituationen
ikke være et selvstændigt
lokale til elevrådet.

Principperne skal på
hjemmesiden – vi skal have
revideret et enkelt princip.

De vedtagne principper på
dagsordenen 5. februar når
nuværende lokale struktur er
evalueret.

Melde ud at juleklippedag kun er Pædagogiske ledere melder
for indskolingen. Udskolingen har dato og info omkring
en fagdag i stedet for.
juleklippedag ud.
Næste møde er d. 18/11-19
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