Bjørnshøjvej 1
8380 Trige
Tlf. 87 13 63 00
bak@mbu.aarhus.dk

10/10/2018

Referat af skolebestyrelsesmøde
D. 27. august 2018
Deltagere: Thomas (ny), Connie, Lene( ny), Kirsten, Lene, Birgitte, Jesper, Karina, Brian, Morten,
Marianne, Anne og Torben.

Afbud: Anders, Casper.
18:30

1.

Velkommen til nye
og gamle –
præsentationsrunde
- 10 min

18:40

2.

Godkendelse af
dagsorden og
referat – 5 min

18:45

3.

Nyt fra ledelse,
forældre,
medarbejdere og
elever - 15 min

Godkendt

-

BK – svar fra jurist om regler for brug af
mobiltelefonen i skoletiden. Arbejdsgruppen –
indkalder udvalget snarest mulig. De rigtige
formuleringer - vi skal have kigget på
udkastet/tilbagemeldingen fra juristerne. Vi skubber
punktet til næste gang.

-

En klassen hvor ledelsen har reageret for sent. Klassen
er lille, men glad for den løsning, der er kommet.
Kortlægge eleverne på Bakkegårdsskolen løbende for at undgå en lignende situation. Klar formidling
fremadrettet. Vi har lært af denne historie.

-

FB og treklang – de gode historier kan komme ud.

-

To indsatser i dette skoleår jf. kvalitetssamtalen
1) Faglige løft
2) Elevmotivation

-

Etape 1 af vores legeplads. BK orientere om processen
m.m. Vi har genanvendt de ting, vi havde i forvejen.
SFO der har sparet op af SFO-midler.

-

SFO De tre afdelinger fra på tur til Himmelbjerget.
Knap 90 afsted.

19:00

4. Information om
RULL-byggeri – 10
min

19:10

5.

19:30

6.

19:40

Toiletter – arkitekter har været forbi og besigtiget det.
Vores store elever.

-

Afkortelse af skoletiden – vi har benyttet paragraf 16 b
de sidste 3 år incl. dette skoleår. Vi har tidligere
omlagt så der er to lærere i klassen i stedet. Fremover
kan vi ifølge forvaltningen ikke søge på alle klasser
selvom der er individuelle begrundelser for hver
klasse. Vi følger den politiske udvikling efter et valg.

Info fra Marianne. Man arbejder i kælderen m.m. Vi er
forsinkede elektrikere, tømre m.m. opdager udfordringer
undervejs. Dette sænker processen og ligeledes at eleverne
kan rykke i klasserne.
Bjørnshøj har været pakket ned men har måtte pakke det
hele ud igen. Byggeleders tidsplan er, at kælder står færdig
i uge 38, syd i uge 42 og nord omkring 1/12. Vi forventer
først at være helt klar til indflytning omkring nytår.

Spisning

Konstituering – 10
min
Bestyrelsen skal vælge en
formand og en
næstformand

7.

-

Arbejdet i
skolebestyrelsen –
30 min
Drøftelse af
bestyrelsens
arbejdsopgaver og
rammer
Hvilke forventninger
har du til arbejdet i
skolebestyrelsen?
Er der emner til
årshjulet?

Forslag:
Måske skal man vælge et formandskab? Måske er der to der
kan dele opgaven? De kommende besparelser og
omstruktureringer i kommunen kan medføre, at der bliver
lidt mere arbejde. Et formandskab kan jo indkalde alle og
hjælpe hinanden.
Formanden: Lene – valgt på ny.
Carina vil gerne stille op til næstformand – igen.
- God indskoling – dårlig udskoling.
- Årgangsvis – info til forældrene – ift. skolens oplæg.
- BYOD –
”Skal hvis man kan” ift. IT. Kunne lægge op til at man
føler sig presset til at købe en computer.
Skal vi afvente med dette punkt, da Lene – som ny – skulle
noget andet.
Kort oprids ift. en bestyrelses opgaver:
- Tilsyn løses ved at stille spg til ledelsen
- Rugbrødarbejde – lave principper.
- Vi har været gode til at hjælpe hinanden. Et princip er
ikke en regel – det skal give et råderum til ledelsen.
- Bestyrelsen behandler ikke personsager. Henvis
forældre til ledelsen. Ikke et mellemled – men henvise
til ledelse.
- Lene skal som ny have en folder fra Skole og forældre
– introduktion til skolebestyrelsens arbejde.
Punkter til årshjul
*25/9 – It-princip vedtages…?

*FOKUS - Fra indskoling til udskoling:
- Høre meget at folk vil flytte deres børn
- Hvad er det der sker i klaserne når de kommer i
udskolingen?
- Hvad kan vi gøre ved det?
- Hvad vil vi med vores udskoling – hvad har
forældrene af erfaring?
4. årg. – 5.årg.
I år skaber vi en ny ramme på 200-gangen med en blødere
overgang til udskolingen. Fx samme mobilregler og
morgensang som indskolingen. Samme gang, samme regler.
Der er også noget som fungerer. Gerne tage det i flere etaper.
Forældreansvaret – bestyrelsen har jo et princip. Man trækker
sig mere og mere som forælder. Men man har fortsat en del
ansvar som forælder. Den usynlige klassekammerat.
Her skal der laves en proces over, hvordan vi vil gribe det an.
25/9 – en ramme for det.
*Valgfagsudbud
*Mortens punkter?
- Spørring/Trige – opmærksomme på dette.
- Signalere i klasserne at vi står sammen, taler sammen hvis
man overvejer at flytte sit barn.
*TEMA – Udskolingen?
*Huller i årshjulet ift. kommende situation – Aarhus
kommune.
*Elevløft og Motivation – punkt – tilbagemelding til
bestyrelsen.
*Valgfag – på mødet i feb.
8.

Høringssvar – om
kommende
besparelser i Århus
– 20 min
Høringsmaterialet fra
Kommunen udsendes
22/8 – fristen er 12/9

En hilsen fra en Sten Edling formand for fællesrådet –
Fællesrådet vil gerne bakke op om bestyrelsens høringssvar.
Satellit skoler – Lene.
Møllevangsskolen – møder for bestyrelser og forældre 29/8.
Søren Åkær. Område Randersvej og Viborgvej. Alle forældre
må komme. Materialet ligger på kommunes hjemmeside.
Opslag fra skolebestyrelsen. Alle må faktisk skrive et
hørelsessvar. Måske et læserbrev?
”Farvel til den lokale skole” – artikel Morten Nystrup.
Elevrådet – skal de orienteres?
Forældrerådene – informeres?
SFO-forældrerådene – informeres?

20:30

9.

Eventuelt

Carina: Jobsamtaler. Ansættelsesudvalg. Kunne man have
inviteret de lærere/ansatte som det kan være relevant for.
Som alm. lærer er det måske ikke så relevant – men som
vejleder eller lign. kan der blive personlige præferencer.
Tavshedspligt m.m. Lad os drøfte det i MED.
Ros til nye lærere fra en forælder. Der bliver talt meget om
ham. Noget der bliver fortalt hjemme.
Positive forældrefortællinger om udskolingen.

