Referat til skolebestyrelsesmøde
12. december 2019
Deltagere: Carina, Anders, Signe, Lene T., Morten, Kasper, Jesper, Kirsten, Thomas, Anne, Birgitte,
Torben
Afbud: Connie og Lene A
1. 18:30
Godkendt

Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min

2.

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

18:35
-

-

Aula – internt bøvler det. God tålmodighed.
Før to langtidssygemeldinger. Vi har dækket det meste ind med faste vikar. To gode lærere
som vi har ansat i faste vikariater.
Mange netværksmøder i ind- og udskoling. Det fylder
Skolegården er blevet færdig.
Pigetoiletterne er færdige.
Social kapital er blevet offentliggjort. Vi alle løber hurtigt. Ledelsen har i samråd med børn
og unge chef besluttet, at der skal en proces i gang med en HR-konsulent. Vi har mødt hende.
Indskrivning – Hvor mange skal skoleudsættes? Tegner til at der er to store klasser.
I december hygger med personalet. Tænder ild i pejsen, småkager, mandariner m.m.
SFO: Ny studerende i Spørring i halvt år. Spørgeark ude ift. de pædagogiske værdier.
Udskoling: Har booket tider ift. at besøge klasserne.
Klager – Bestyrelsen må ikke sagsbehandle personsager med børn og voksne. Kalger skal
derfor rettes til ledelsen og ikke til bestyrelsen. Vi drøftede, at bestyrelsesmedlemmer så
vidt mulig opfordrer til, at skriftlige klager m.m. retter man til ledelsen (især hvis man kender indholdet).
Bekymringssamtaler med ledelsen gående på medarbejdere. Ledelsen lytter og modtager
info. ”Der er nogen, der ikke er tilfredse med din undervisning”. Dette er ikke ordentligt /
konkret for den pågældende lærer.

FANTASTISK – tilbagemelding fra forældre, der var med ved fællessamling – positivt feedback. Store
og små sammen. Ro.
3.

18:50 Ny budgetmodel for skole – orientering – 10 min
I år bliver skolerne først i uge 9 klar over de økonomiske vilkår, som vi skal planlægge efter.
Der kommer en helt ny tildelingsmodel i Århus. Garantiressourcerne bliver fremover en del af
den almindelige tildeling. Administrationsmidler trækkes ud. Der tildeles et beløb pr klasse +
8000 pr elev over 14 i klassen. DSA kender vi ikke tildelingen til. Specialklasser og skoler kender
vi heller ikke prisen på. Det betyder, at skolerne først i uge 9 kender den endelige tildeling. Det
gør vores planlægning mere usikker.
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Samtidig har vi en ny Århus Aftale – Hvad betyder det? – Dette gør også planlægningen mere
usikker i år på alle skoler. Vi har i alt 9 lektioner over 26. Desuden vil lejrskoler betyder, at vi skal
finde ca. 5 lektioner, hvis vi fastholder dem. Får vi midler i budgettet til at finansiere de 14 ekstra
lektioner? Ellers skal vi enten finde nogle lektioner vi kan skære væk eller hæve dem de personer, der ligger lavt pga. andre store opgaver.
Byråd har tildelt ekstra 21 mill. Til specialområdet. Men der mangler 50 mil.
Alt administration trækkes ud af skolernes budgetter.
Indgået en ny Aarhusaftale – man har forhandlet en grænset tid ind hos lærerne max 27 timer
ugentligt. Noget nyt. Nu er det lovbestemt. Ledelsens ”håndtag”. Det håndtag er væk i denne aftale …den er udgifts neutral…. Men er den det?
Men hvad gør man så ift. lejrskole, vejledere, TR m.m.
Lejr – tidligere skulle man vikardækkes i sin afspadsering. NU indberegner man det. Man skal
undervise 5 lektioner mindre. Vender tilbage i marts – lidt sent.
4. 19:00 Planlægning af heldagsmødet 11. januar – 35 min
Ved sidste møde talte vi om følgende indhold:
• Principper for skole/hjem
▪ Hvad var det lærerne svarede?
▪ Gode erfaringer?
▪ Se nogle videoer?
▪ Modeller m.m.
▪ Principper – skal være overordnede (det overordnede niveau). Vores principper skal
kunne gøre formen mere ens skabelon for samtalen m.m.
Videoer om elevcentrerede samtaler.
Hvad vil vi gerne gå derfra med? Hvilke emner er vigtige at få talt om? Kvalitets taletid på en lidt mere systematisk måde.
God tid til at dykke ned i principperne.
Materiale fra aftenmøde kunne sendes ud til bestyrelsen forinden dette
møde. Får man en pejling som forældre ift. hvad man burde vide.
•

Hvordan kommunikeres der med forældre? Hvordan ensretter man kommunikationen i
AULA. Et ønske kunne være ensretning ift. hvordan man skriver lektier ind.
Skal dette arbejdes sammen med ovenstående punkt?

•

Skal vi ud at spise om aftenen – de fleste ønsker at komme hjem kl 16
▪ Lørdag d. 11. Hvor skal vi bestille noget fra Hinnerup.

•

Kigge baglæns
- Mobilprincipper It
Hvordan går det? Status?
-

Udskolingsprocessen
(Er der mere gods i den?
Medinddragelse ift. indretning?
Udendørsaktiviteter til 5.kl.-6.kl.?)

Desuden
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•

5.

Høringssvar ny kvalitetsrapport Århus (høringsmateriale udsendes 6/1)
Vi skal have det på dagsordenen.

19:35

Eventuelt – 5 min

Julefrokost
19:30-21:00
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