
Bilag 1: Skolebestyreslesweekend 17.+18. september 2021 

Øvrige indstillinger og vedtagelser desangående skolens principper ´21 

Skolens ordensæt s. 6, herunder punkt 6 med rulleskøjter m.m. 

Det har været tilladt i nogle områder, især under corona hvor der var tilsyn med klasser/årgange.  

Vi har en ny udfordring med el-løbehjul, hvor der er lovgivning på området med el-løbehjul.   

Personalet kunne ønske at det er en dialog med personalet, så de ikke kommer i klemme med et 

princip og deres pædagogiske argumenter for leg f.eks. i 0.klasse.  

Ændringer: nødvendigt sikkerhedsudstyr skal medbringes.  

Karen sender de ændringer hun har i Word. 

Side 8 - elektroniske kontaktbog ændres til Aula.  

Personalet siger at for sent/syg gerne må sendes til den lærer der er der i første time, selvom dette 

måske er en lærer der kun har klassen den enkelte time. Forældrene synes at dette kan være en 

udfordring. 

Ændringer: vi holder ved at der sendes besked til kontaktlærerne / pædagogerne og ellers tager 

man den internt på et forældremøde.  

I henhold til gældende fraværsbekendtgørelse fra Aarhus kommune, så kan forældrene selv aktivt 

søge om fravær/på fravær.  

Eventuelt en formulering om: at kan man flytte datoen til en ferie, så kan man ikke få fri - men f.eks. 

til begravelse, sølvbryllup m.m. som ligger på en bestemt dato, så kan personalet godt give fri.  

Side 11 - rettelse med at skolebestyrelsen og forældrerådene mødes én gang om året - den må gå 

ud til underudvalgene som er tovholder for dette punkt. Er der en lovgivning der kræver dette? - 

Årshjul så vi er sikker på at vi kommer gennem dette punkt. Hvad vil vi bruge mødet til og hvordan 

følger vi op?  

slette og, deltagere - og skriv m.v. i stedet. 

Side 17 - fællesarealerne er alles ansvar  

Side 23 - Forældre er velkomne på skolen i undervisningstiden den sidste dag i måneden. 

Herudover kan forældre besøge klassen efter aftale med læreren.  

Ændringer: at der skal gives besked til læreren, hvis man planlægger at komme den sidste dag i 

måneden. Vi sletter den sidste sætning under dette punkt.  

Princippet for skole-hjem samarbejdet skal arbejdes mere på end der er tid til i dag. Det er oplagt 

at underudvalget arbejder med dette og at der er en lærer med i dette udvalg.  

Lærerne har arbejdet med ændringer, som vedhæftes referatet.  

https://docs.google.com/document/d/1BzcCkKquhRLsg_w8-K7eyV-PiErmC7wnUg3SZnFzVXE/edit - 

Lejf Kühl give bestyrelsen adgang til dette dokument  

Princip for Ressourcehuset: vi vil finde et/to alternativer til de forkortelser der står beskrevet f.eks. 

SKUB og KVAS. Vi tager Helle Friis med på råd for begge formuleringer, således forældrene kan 

forstå hvad der står beskrevet.  

Der står ikke beskrevet noget med hvordan man bliver indstillet til Ressourcehuset og hvornår et 

barn er i målgruppen for et forløb.  

Side 26 - bring your own device - skal ændres til chromebooks.  

Sætte ændringerne ind fra Karens dokument og der tilføjes at det forventes at chromebooks 

transporteres frem og tilbage og er opladet ved ny skoledags begyndelse. 

https://docs.google.com/document/d/1BzcCkKquhRLsg_w8-K7eyV-PiErmC7wnUg3SZnFzVXE/edit

