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Tlf. 87 13 63 00 
bak@mbu.aarhus.dk  

                    
              

   11/01/2018 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde den 26. september 2017  
Tilstede: Kasper, Morten, Helle, Jesper, Henrik, Birgitte, Lene A, Torben, Marianne, Vivien (elev), 
Carina, Anders, Lene L 
Afbud: Connie, Brian, Henriette. 

 
1. 18:30 Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min 

 Referaterne fra de sidste to møder godkendtes. 
 

2. 18:35 Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever - 10 min 
  Nye ansættelser: Preben, Eva, Robin, vikariat Signe. 8.a og b har været på  
  Inter Nordisk lejrskole i henholdsvis Göteborg og Åbo. Nye møbler i aulaen –  
  finansieret af rådmandens afdeling. Skolen har vundet kr. 25.000,- gennem  
  Danmarks Naturfredningsforening. Pengene skal bruges til nye legeredskaber til 
  skolegården. 9. årgang har deltaget i EYC – et europæisk ungdomstopmøde om 
  demokrati og menneskerettigheder. Fra den 29.-30. sept. afholdes ledelsesspire 
  weekend for vores 7. årgang. Dette følges op af et tilbud om DGI-uddannelse. Sima 
  stiller op til Ungebyrådet. 
 
  Forældre: God idé at ledelsen deltager i forældremøderne på 5. årg. 
  Eleverne: Spisepauserne er for lange (vil hellere ud at lege). Elevråd og TL’erne vil 
  lave en fodboldturnering i pauserne i løbet af efteråret 
 
3. 18:45  Spisning 
 
4. 19:00 RULL-ombygning – 10 min 

 Status orientering ved Marianne 
 Håndværkere på besøg i øjeblikket. Der skal afgives bud på opgaven den 9. oktober. 
 Start på byggeri er projekteret til at starte den 25. okt. Der skal arbejdes i etaper. 
 Starter med 200-gangen og aulaen. Samtidig arbejdes der med energibesparende 
 indsatser (AA+) 
 Vi skal til at flytte rundt med klasser for at få ombygningspuslespillet til at gå op. 
 Fase 2 er indskolingen. Der forventer vi også, at der arbejdes med flere etaper, så vi 
 kan genhuse de klasser, der bliver berørt, andre steder på klassen. (Bjørnshøj, 
 Bakketoppen, håndarbejde mv tages i brug. Det bliver et år, hvor vi kommer til at 
 være tålmodige for det bliver både bøvlet og rodet. MEN det bliver godt!  

  Forældrene kan evt. inddrages til at hjælpe med at flytte og gøre de nye midlertidige 
  klasselokaler hyggelige. Vi mangler den sidste RULL-workshop med personalet, der 
  handler om indretning og nye kulturer for delelokaler. Der er planlagt en friuge 
  mellem de forskellige etaper. 
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  Bestyrelsen foreslår, at man evt. kunne lave en infoaften, hvor man fremviser  
  tegninger og planer for byggeriet. 
     
   
5. 19:10 Sundheds- og seksualundervisning – 20 min 

 Kort oplæg ved Carina 
 Diskussion om vi skal have princip for området 
 og evt. nedsættelse af udvalg 
 Målfaghæfte, et timeløst fag. 
 En sundhedspolitik kan være meget bredt. Det kunne være mad og sundhed, fysisk og 
 psykisk arbejdsmiljø, familieformer, seksualitet, fysisk og mental sundhed, alkohol, 
 rygning, bevægelse. 
 Kan forældrene inddrages?  
 Ledelsen samler et overblik over hvilke sundhedspolitiske ting, der allerede er i spil i 
 skoleregi og i skolens samarbejdsrelationer. Ledelsen giver en tilbagemelding til 
 bestyrelsen og på den baggrund besluttes det, om der er grobund for at udfærdige en 
 politik og hvordan en arbejdsgruppe evt. skal nedsættes. 
 

6. 19:30 Princip for elevernes faglige udvikling i skolens – 15 min 
 faglige og sociale fællesskaber  

 Princippet er lovpligtigt – kort orientering ved Torben 
 Arbejdsgruppe nedsættes til at lave udkast til princip til mødet 1/11 
 Princippet er egentlig en udleder af det tidligere inklusionsprincip. Hvordan 
 arbejder vi med at inkludere alle børn og voksne fagligt og socialt. 
 Bestyrelsens holdning er, at vi har to principper om holddeling og trivsel, der hænger 
 rigtig godt sammen med det nye princip, der skal laves. Diskussionerne om faglige 
 og social trivsel har været drøftet inden disse principper blev udfærdiget. 
 TM laver et udkast, som forelægges bestyrelsen for videre drøftelse.  
 

7. 19:45 Læringsplatformen Min Uddannelse – 35 min 
 Kort video samt skolens procesplan gennemgås 

Drøftelse – det er et prøveår – hvad skal vi være opmærksomme på 
Alle skoler i Danmark skal fra dette skoleår have en digital læringsplatform. Århus 
Kommune har valgt ”Min Uddannelse”. En undersøgelse fra Danmarks 
Evalueringsinstitut peger på, at de skoler der lykkes bedst med at få implementeret 
læringsplatformen, er de skoler, der dels har blik for at implementeringen tager tid, 
og dels fastholder det didaktiske blik for arbejdet med læringsplatformen. Torben 
gennemgik skolens procesplan for implementering af Læringsplatformen 17/18. Pt. 
kan årsplanerne ses i Min Uddannelse. I løbet af året skal den enkelte lærer lave fire 
eksemplariske forløb (to i dansk eller matematik + to forløb i et eller to selvvalgte 
fag). Elevplanerne genereres på sigt af elevens og lærernes evalueringer og bliver 
dermed et mere dynamisk redskab. 
Der er i bestyrelsen flere forskellige stemmer. Dels en bekymring for om 
Læringsplatformen kommer til at sluge alt lærernes tid og læring bliver begrænset 
til dokumentation og dels et ønske om, at der er større ensartethed på de enkelte 
årgange om, hvad man kan forvente i Min Uddannelse. 



 

 

 

 
Lærerne er også delte. Mange af vores yngre lærere er glade for platformen, der 
giver en god struktur og overblik. Andre lærere føler sig låst af de mange mål og har 
svært ved at se mening med platformen. 
Bestyrelsens holdning er, at det er vigtigt, at kommunikationen til forældrene er 
tydelig, så det er klart, at det er et øveår og at udtrykket kan være forskelligt fra 
klasse til klasse. 
Punktet sættes på et senere bestyrelsesmøde, hvor vi evt. kan få en af vores 
superbrugere til at fortælle om Læringsplatformen i praksis og vi har været igennem 
midtvejsevalueringen. 

     
8. 20:20 Arrangement for alle forældre i dette skoleår – 20 min 

 Skal vi lave arrangere et arrangement i år ? 
 fx et foredrag eller cafemøde – eventuelt som en udløber af vores heldagsmøde 
 RULL, digital dannelse (Cyberhus), Min Uddannelse – forventningsafstemning, 
 Google Drev. Vi træffer en endelig beslutning på næste møde. 
  

9. 20:40 Eventuelt  
Må man medbringe egen stol i klasseværelset? Hvis der er særlige lægelige hensyn, 
skal man kontakte skolen. 
 
Holddeling – er det i gang? Ja – undtagen på 1. årgang, hvor klasselærerne først skal 
lære selve klassen at kende. 

  
 Legeplads – fondsmidler – kunne det være en bestyrelsesopgave? 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Lene formand og Torben skoleleder 


