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Kære alle skolebestyrelsesmedlemmer
Afbud: Thomas Skogen og Anne Grete
Referat af mødet mandag d. 26. november
Velkommen til skolebestyrelsens nye medlemmer v/ Hanne Hyldkrog
a) Konstituering af skolebestyrelsen. Valg af formand og næstformand
Hanne Hyldkrog, formand og Thomas T, næstformand
1. Suppleanten indkaldes som tilhører, som kan indtræde ved fravær – Heidi Timm

15 min.

b) Tema-oplæg
30 min.
Lene Lindblad fortalte kort om cooperative learning. En amerikansk undervisningsform-metode.
Dagsorden
b) Godkendelse af referat oktober 2012
Godkendt
1) Nyt fra: Formanden, Ledelsen, Pæd. Råd, SFO og Elevrådet
Orientering 10 min.
Vi appellerer til at al skriftlig information udsendt før mødet læses for at reducere tidsforbruget
på punktet.
- Bilag uddelt fra ledelsen.
- SFO: Reduceret normering lige nu p.g.a. afsked. Der vil blive indgået aftaler om vikartimer for
klubben i Spørring.
- Formanden: Brev fra forældrenævnet. Kunne godt tænke sig at komme på møde og fortælle om
deres virke. Hanne kontakter dem.
2) Oplæg om resultaterne fra Store Trivselsdag i oktober
30 min.
ved Lene Lindblad
Undersøgelsen bliver afholdt 5. oktober hvert år. 5.-9. klasse foretog undersøgelsen d. 29. august i
forbindelse med Trivselsuge på skolen. Undersøgelsen er et anonymt øjebliksbillede. Opsamling
omkring fokuspunkter i 0.-3 kl. – 4.-6. Kl. og 7.-9. Klasse
Materiale blev uddelt på mødet.
Har været bearbejdet på lærermøde og konkret af de enkelte klasselærere.
Oploades på bestyrelsens side som bilag på hjemmesiden
3) Forberedelse af møde med klasseforældreråd 2013

10 min.

Udvalg: Hanne, Connie og Christine. Forberedelse sker pr. mail
4) Skolebestyrelsens kontaktpersoner
5 min.
Bilag sendes ud. Medlemmer valgt som kontaktpersoner. Disse sendes efterfølgende ud i udfyldt
stand. I uge 49 vil klasseforældrerådene være opdateret på Intra. Der opfordres til at sende en
hilsen ud til klasserådene fra skolebestyrelsens kontaktpersoner.
5) Drøftelse af obligatoriske aktiviteter i SFO. Skolen har fået reaktioner på obligatorisk kor i SFO
Der ønskes en principiel drøftelse om dette.
30 min.
Indledning ved Per og Preben. Nedenfor er et rids af de omdrejningspunkter diskussionen havde.
- Begrundelsen for obligatoriske SFO-aktiviteter.
- Dårlig ide – kan godt stille krav til børnene men have forældrene med. Der skal forklares
hvorfor og hvordan
- Der bør være flere muligheder, af hensyn til interesser, men ok med obl. aktiviteter med flere
valgmuligheder.
- Uvidenhed kan få børn til at vælge fra. Børnene har rigeligt med obligatoriske aktiviteter –
SFO et fristed for dette.
- Obligatoriske aktiviteter indført p.b.a. efterspørgsel fra forældrene om at der skulle ske noget
- Mål og Rammer for indholdet i SFO - Århus Kommune. Forpligtigelse.
- Begrænset periode og evaluering en god ide.
- Man vælger ofte aktiviteter efter det man kender – man skal nogle gange smage på andet
(broccolieffekten.)
- Musik gode effekter på børns udvikling.
Der blev ikke besluttet under punktet. Dette genoptages på decembermødet
6) Julearrangement
Hanne og Preben arrangerer.

5 min.

7) Lukket punkt

5 min.

8) Evt.
Bortkommet tøj i indskolingen. Ring og aftal med kontoret hvornår man kan komme og lede.
Varsling af arrangementer i god tid! (årshjul for klasser)
Orientering om skolebestyrelsesseminaret i januar. Sundhed og kantine er meget ønsket.
Med venlig hilsen

Formandskabet og sekretæren

