Dagsorden
Møde

Skolebestyrelsesmøde

Dato

Ondag den 9/9 kl. 18:30-20:30 i Personalerummet på skolen

Alle indkaldte personer

Anders Maarup Christensen, Henrik Hoffmann, Gitte Overgaard
Jensen, Sanne Klit, Sanaz Pedrampour, Pernille Langer, Karen
Juul Larsen, Lone Wodskou Jørgensen, Annie Reinholt Nortvig,
Lisette Pedersen, Ahmed Chandi Mansour, Otto Vesti Krogh,
Carsten Aude, Leander Lbenholdt fra 4.a og Sofie Nørlem
Liendgaard fra 7.y
Ahmed Chandi Mansour, Otto Vesti Krogh

Fraværende

Dagsorden

Referat

Opfølgning/aftaler

1.

Godkendelse af referat (1)

Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden (1)

Godkendt.

3.

Samarbejdet i Skolebestyrelsen
v. HH/LW

Der er udfordringer i bestyrelsen.
Drøftelserne omkring
klassedannelse/klassesammenlæ
gninger er blevet drøftet over
flere møder. Vi har aftalt at
drøfte princippet omkring
klassedannelse på SKB weekend,
som bliver omdannet til et
bestyrelsesmøde.

Der er enighed om, at vi har
mødetes og gennemgået
principperne – ligesom vi har
ført til referat at vi ville følge
op, sædvanen tro, på en
bestyrelsesweekend.

Vi mødes her i dag for at gå i
dialog omkring de udfordringer
og beskyldninger der har været
fra medlem af bestyrelsen over
særligt formandskabets
håndtering af et princip.
Der er et potentielt nyt medlem
af bestyrelsen (kandidat til
suppleringsvalg) der er neutral i
punktets behandling. Dels har
vedkommende ikke været
deltager i de pågældende
møder – og dels har observanten
ingen stemmeret.

Et medlem mener ikke, at
principperne stemmer mens
resten af bestyrelsen mener at
principperne stemmer. Vi når
til enighed om, at det som står
i principperne, er det
skolebestyrelsen har besluttet
til vores møder og der derfor
ikke er nogen der har fusket i
vores principper.

I forsvar for sagen rejser
bestyrelsesmedlemmet, at der

Link til Principper sættes ind i
referat.

Der holdes endnu en
afstemning om hvorledes der
er fuld tillid til bestyrelsens
forpersoner. Hertil er der en
observant i bestyrelsen neutral
i afstemningen, da
Side 1 af 4

Sabro Skolevej 4

|

8471 Sabro

|

Telefon 8713 9720

|

Fax 8713 9724

|

sab@aaks.aarhus.dk

|

www. sabro-korsvejskolen.dk

har søgt råd og vejledning hos et
byrådsmedlem. Der er en række
beskyldinger i forsvaret.
Formandsskabet reagere med
på intet tidspunkt at have været
inddraget af det kritiske medlem
og udtrykker en undring over at
en åben praksis bliver mødt med
at hænge det beskidte vasketøj
ud. Særligt undres
formandsskabet sig over at der
på intet tidspunkt hen over
foråret har været henvendelser
eller punkter til dagsorden eller
behov for en mindretalsudtalelse
i referater.
Der bliver forklaret hvordan
skolebestyrelsen arbejder og
hvordan der sikres at
opfølgninger og aftaler bliver
overholdt.
Der er mulighed for at sige til nu,
hvis andre medlemmer har
mistillid til formandskabet.
Formandskabet undrer sig over
den manglende kommunikation,
hvis der er utilfredshed i
skolebestyrelsen eller spørgsmål
til referat og beslutninger.
Der er altid mulighed for at
komme med kommentar og
input til referater og dagsorden –
dette er som et fast punkt til hvert
eneste skolebestyrelsesmøde.

vedkommende dels er
uvidende over forårets proces
og vedkommende har heller
ikke stemmeret.
Et medlem rækker ikke
hånden op og resten af
medlemmerne rækker
hånden op omkring at disse
har tillid til forpersonerne.
Det afstedkommer at alle
øvrige bestyrelsesmedlemmer
udtalte at ville trække sig fra
bestyrelsen, såfremt
bestyrelsesmedlemmet der
valgte at fortsætte sine
forbehold og kritik forblev i
bestyrelsen. Det resulterede i
at det kritiske
bestyrelsesmedlem meddelte
at ville trække sig fra
bestyrelsen øjeblikkeligt. Det
afgående medlem forlod
straks mødet.
De øvrige
bestyrelsesmedlemmer ytrede
sin støtte og tillid til
formandsskabet. Der blev
endvidere ytret tillid til både
referent og sekretær.

En diskussion i plenum om,
hvordan man håndterer
utilfredsheder som disse. Dette er
vigtigt for det fremtidige
samarbejde og fremtidige
formandskabet.
Formålet med skolebestyrelsen er
at sikre, hvordan
kommunikationen omkring
klassesammenlægninger er ud til
forældrene og hvordan vi kan
sikre en god strategi for dette.
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4.

Sidste nyt fra:
- Ledelsen: herunder økonomi
og opdatering om Coronasituationen på skolen v. CA

- Elevrådet

I overtid blev der orienteret om
følgende: Kantinen giver p.t.
underskud. Skoleledelsen indstiller
at så længe corona forestår
lukkes kantinen midlertidig.

CA gives af skolebestyrelsen
tilsagn om at kunne nedlukke i
½ år fra 1/10. Skolebestyrelsen
vil i den periode sætte
kantinen på som
dagsordenspunkt for
kvalificering af fremtidig
kantinedrift.

I overtid blev der orienteret om
følgende: I uge 39 påbegyndes
etableringen af klatretårn og
tarzanbane udenfor 3.
klasseslokaler.

Mellem FPL Anders Bach og
Sabro Skoles Venner etableres
en happening under de
restriktioner som Covid-19 nu
giver.

Elevrådet indledte med følgende
på mødet og forlod
efterfølgende mødet:
Vi har 2 suppleanter på besøg –
Leander Lbenholdt fra 4.a og
Sofie Nørlem Liendgaard fra 7.y:
Elevrådet har i dag haft møde,
hvor de fandt en formand:
Ahmed, næstformand: Annouk,
suppleanter: Otto, Emma og
Leander og et forretningsråd.
Der er ønske om at få mobilerne
tilbage i frikvarterne.
Præsentationsteknikker, hvordan
kan man gøre dette bedst
muligt.
Pauseområderne her under
corona.
Hvor meget kan kantinen
genbruge.
Fodboldturnering ønskes tilbage.
Et ønske om et halvtag flere
steder i skolegården. Når der er
dårligt vejr står eleverne tæt op
ad hinanden, hvilket jo er en
modsætning til anbefalingerne
under COVID-19. Der er en snak
omkring de korte pauser, både
positivt og negativ.
Det er nogle punkter de tager
med videre og snakker om på et
møde mere.
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5.

Suppleringsvalg til bestyrelsen.

Carsten bedes sammen med
formandsskabet om at skrive ud
om dette punkt til bestyrelse og
forældre.

Der skrives ud på Aula til
bestyrelse og forældre.

6.

Klassedannelse - behov for
revurdering af princip?

Emnet er vel behandlet og der
har været rig mulighed for
skriftligt og mundtlig under vejs at
komme med input til
kvalificering.
Skolebestyrelsens vurdering er at
emnet er så godt behandlet at
det vi kan bruge er at vi som
bestyrelse tidligere må komme
med input eller anker til punkter
såfremt vi anser muligheder for
at kvalificere.

Vi fastholder at punktet ikke
behøver at blive behandlet.
Det kan komme på tale i
fremtiden når principper
behandles at sætte punktet
på igen.
Som det blev aftalt i foråret er
der afsat tid til behandling af
punktet på
bestyrelsesweekenden. En
tilbagevendende
bestyrelsesweekend hvert
andet år (efter valg).

7.

Eventuelt (2)

Et fællesskab af
skolebestyrelsesformænd har
skrevet, at der ikke er sat penge
af til skoleområdet i næste års
budget i Aarhus Kommune.
Henrik har skrevet at SabroKorsvejskolen er enige i, at der
skal kigges på budgettet på
børneområdet.

Bestyrelsen tiltræder Henriks
medunderskrift og deler
bekymringerne for det lave
budget til skoleområdet.

(punkter meddelt forud for møde
overfor mødeleder)
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