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Referat af bestyrelsesmøde den 26.05.16 
 
 
Deltagere: Helle, Jesper, Birgitte, Marianne, Lene A, Henrik, Torben, Hevi, Sima (elev), Lene L 
 
Afbud: Jeanette, Karina, Connie, Brian 
 

1. Referatet godkendt 
 

2. Nyt fra ledelsen 
9. klasserne har sidste skoledag i morgen. Program er udsendt på Intra. 
Skriftlige prøver er overstået.  
Nyt personale: SFO – Jeanett Thybo, skal være i 2C. Efter sommerferien skal Jeanett være tilknyttet 
Spørringafd.. 
Eloise er sygemeldt med kræft og er pt i kemobehandling. Der indtræder en ny vikar, Alex i Eloise 
skema. Alex har vi indtil nu haft ansat i et andet vikariat, som han har løst rigtig fint. 
Århus Kommune har lavet en ny Børn- & Ungepolitik, som er kommunens vision. 
Fagfordelingen er ved at være slut. Medarbejderne har været aktive i processen og Torben har i den 
næste tid individuelle samtaler med lærerne omkring deres kommende opgaveoversigt. 
Indsatsområder næste skoleår: Sprog, synlig læring & feedback, sygefravær. 
 
Nyt fra elevrådet: Axel er stoppet som bestyrelsesmedlem pga. travlhed.  

 
3. Trivselshandleplan 

Kommentarer og ideer der kom ved heldagsmødet den 30/1 er nu indarbejdet i planen.  
 

Trivselshandleplanen skal: 
• Bygge på forskning i mobning og trivsel 
• I modsætning til den gamle antimobbestrategi også beskrive det forebyggende arbejde med at 

fremme god trivsel 
• Indeholde definitioner på drilleri, groft drilleri, mobning  
• Beskrive også digital mobning 
• Beskrive det indgribende arbejde hvis der er mobning 
• Give inspiration til både medarbejdere og forældre til hvordan 
• Dække både lærer og pædagoger samt undervisning og SFO 
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• Nye tiltag med trivselsledere og fri for mobberi  
 
 
Trivselshandleplanen blev gennemgået. Torben forsøger at få flettet en sætnning ind omkring evt 
sparring til forældrene fra de professionelle. Evt kan der henvises til specifikke afsnit i handlepla-
nen. 
Trivselshandleplanen vendes kort på næste møde, da der i dag kun er tre forældre tilstede. 
 

 
4. Fælles arrangementer på skolen – børn, ansatte, forældre 

Ønske om at lave et skolearrangement med børn og forældre gerne med elevoptræden. Punktet fort-
sættes på næste møde… 
 
   
 


