Bjørnshøjvej 1
8380 Trige
Tlf. 87 136300
bak@mbu.aarhus.dk
Bestyrelsesmøde den 26. maj 2015
Tilstede: Henrik, Lene A, Brian, Thomas T, Per, Marianne, Torben, Thomas S, Hevi,
Karina, Lene L
Fraværende: Jeanette, Connie, Jesper, Helle
Referent: Lene L
1. Referatet fra sidst blev godkendt
2. Nyt fra
Ledelsen:
Vi er gået i gang med de nye mål og målstyret undervisning sammen med lærerne. Vi
har haft besøg af konsulent Claus Picard, der i alt kommer tre gange til at hjælpe
os i gang.
To jobopslag (lærere) samtaler på fredag fra kl 13-17 - en orlovsstilling og en
fast stilling Ingen af de forældrevalgte kan deltage. Alle er enige i at gennemføre
samtalerne på fredag på trods af dette, så vores evt kandidater ikke bliver taget
af andre skoler.
Eksamen er i gang - vi har ikke været ramt af omprøver (elektroniske)
9. klasserne har sidste skoledag på fredag.
Vi er i gang med fagfordelingen. Torben afholder pt samtaler med de enkelte lærere
om deres arbejdsopgavebeskrivelse.
SFO:
Stor vandskade på Bjørnshøj. Har givet nogle forstyrrelser i hverdagen. Bjørnshøjafdelingen er i lejede lokaler - det er en forsikringssag, som Boligforeningen står
med. Lokalerne er først klar efter sommerferien.
Medarbejdere:
Fint fagfordelingsforløb - god stemning.
2a. Dato for næste bestyrelsesmøde (indskudt punkt)
Bestyrelsesmødet fastholdes fredag den 12. juni.
ca 45 minutters ordinært møde og derefter middag og hygge.
3. Svar på henvendelse fra en forælder om sampasning.
Brian har svaret den pågældende forælder, at det var en enig bestyrelse, der havde
peget på Trige som location til sommerpasning. Begrundelsen er, at der er ca 35
elever i Trige, der har brug for et pasningstilbud mod 5 børn i Spørring. Desuden
skal vi tage hensyn til de 0-6 årige, der også passes i Spørring Børnehus.
Forælderen har også henvendt sig til Torben for at få bestyrelsen til at retænke
beslutningen næste år.
Bestyrelsen vil udarbejde et princip for sampasning i SFO.

4. Princip om holddannelse
Princippet godkendes, dog med en lille sproglig ændring i forhold til den 4. bullet
(minus "dels")
5. Udkast til princip for understøttende undervisning
Der tilføjes, at UUV kan varetages af lærere, pædagoger eller andre med kompetence.
At tallene kommer fra ministeriet og er forskellige for henholdsvis indskoling,
mellemtrin og udskoling.Skemaet med minutfordeling ændres, så alt opgøres i lektioner.
6. Årshjul skoleåret 2015-16
Decembermøde en torsdag. Sommermøde en fredag. Møderne ruller mellem mandag til
torsdag.
Indhold:
Der revideres et princip på hvert bestyrelsesmøde, så skolens principper løbende
gennemgås og revideres.
Løbende tilbageløb på målstyret undervisning, trivsel, bevægelse, teamsamarbejde
(lærere/pædagog) - herunder skole-hjemsamtaler, Drøftelse af hvordan seminaret skal
strikkes sammen (heldagsmøde, to-dagesmøde?)
7. Lokal udviklingsplan (LUP)
Fire udviklingsområder som skal beskrives - fælles for område Randersvej. Tidlig
indsats, udskoling, kommunikation, forældresamarbejde.
8. Evt
Elevråd - hvordan får vi de nye elevrådsrepræsentanter med i bestyrelsen? Elevrødderne skal forberedes på dagsordenen inden mødet, så de bliver opfordret til at
deltage i møderne.
Mobiltelefoner - undersøges pt i juridisk afd i B&U

