Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
29. september 2020
19-21 på TEAMS
Deltagere: Agnete, Anne, Bill, Carina, Connie, Iben, Karoline, Lene A, Lene T, Signe, Morten, Thomas,
Torben
Afbud: Kasper
1. 18:30
Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min
Udsat - sendes rundt til næste møde, hvor vi mødes fysisk
2.

18:35

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

Nyt fra ledelsen:
1) Ansat Linda Frederiksen – besøg uge 43
2)
-

Corona – situationen
Gøre det der er nødvendige for at leve op til loven
Ikke sociale arrangementer
Møder med forældre m.m. kun hvis det er nødvendigt.
Udarbejdet breve hvis det bliver aktuelt.

3) Måske tænkes fremad ift. skole-hjem, forældremøder i denne virkelighed. De aflyste forældremøder udskydes ikke, men klares via skriftlig kommunikation eller videoer eller virtuelt.
Vi gennemfører fysiske skolehjemsamtaler i efteråret.
4) SFO – vi er nødt til at møde tidligere ind ift. der er tryk på om morgenen.
5) MOT udskudt til næste uge
Om MOT
MOT styrker unges robusthed, livsmestring, mentale sundhed, bevidsthed og mod. MOT skaber trygge klasse miljøer der inkluderer alle.
MOT forhindrer eksklusion, mobning, vold, alkohol- og stofmisbrug, kriminalitet og psykiske
problemer.
Dette gøres gennem MOT-konceptet med enkle livsværdier og skræddersyede MOT-programmer, som bruges af skoler og kommuner.
Mod til at leve
Mod til at vise omsorg
Mod til at sige nej
6) Info om episode – der er kommunikeret ud.
7) Legepladsen afventer byggetilladelsen – går snart i gang
Medarbejde:
Forælde:
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-

3.

19:10
-

4.

MOMO. Kommunen har valgt at vi skal over til MOMO. Spørgsmålet var om det var nu eller
om et år. Vi har valgt at vi rykker nu. Skarpere ift. MOMO informationerne til lærere og forældre.
Udtalelse om skoledagens længde – 30 min
Bilag – kvalitetsrapport om skoledagens længde
Indskolingsdage til kl. 13:15 kunne bestyrelsen godt tænke sig næste skoleår. Vi skal forfølge
den mulighed, hvis andre skoler har haft held med kortere skoledage.
Lærere ser effekten af at være to på en klasse. Fantastisk mulighed. Fordrer den trivsel vi
gerne vil fordre. Flere didaktiske muligheder.
Enighed om at der skal skrives et svar om de positive elementer vi ser ved at være to voksne
i stedet for lange skoledage. TM laver et udkast og sender på mailen.

19:40

Årets tema og handleplan for bestyrelsen – 50 min
Oplæg ved Carina
Drøftelse – hvilke oplæg og arbejdsformer vil vi anvende
Oplæg ved Carina
Sendt med som bilag
Hvad er bestyrelses rolle ift. dette arbejde?
Gerne have et heldagsmøde tidligere.
Tiltag:
Konferencer -Elevløft – faglig systematik
Konferencer – Trivselskonference – noget nyt til foråret
Beredskabsmøde – samarb. på tværs af samarb. Er indkaldt.
Møde om sprogbrug. Lærerne har fokus på. Det er på dagsordenen til lærermødet til efteråret.
Årshjulet for RES – rød tråd i vores indsatser – for alle elever.
Elevsamtaler ift. skole/hjem – elevcentrerede samtalerne – samt forberedelserne hertil.
Respekt for grænser- indsats - slut 6.årg. Desværre blev det udskudt ift. corona.
MOT – ejerskab – investering (MOT til glæder dagen -9.årg. 4.årg ).
Miljø: legeplads samt indretning,
H/D - møbler - ejerskab
100.000 - trappe skoletovet
Fodboldlinjen
Fælles ledelsesgrundlag
Børnesyn
Men hvordan kommer vi videre ift. bestyrelsen?
f.eks.
- Hvad siger fortællingerne?
- Fristislivet i Trige?
Herefter mini-oplæg på heldagsmødet?
Tilpasse handleplanen herefter hvis det ikke er brugbare punkter.
Tanken var at alle skal aktiveres og tage et punkt.
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Enighed ift. processen omkring forældreopgaven ind i dette
Noget med nogle tal – hvad kan vi se i vores data.
Hvad er der fortalt if.t forældre/elever der flytter sig
Lærere – Klasser og årgange, hvor alle elever bliver – se på hvad der kendetegner de årgange og fællesskaber
Lærer - Klasser med personalet der har oplevet det i højere grad.
Forældretilfredshedsundersøgelsen er umiddelbart klar efter jul – vi kan analysere på.
Hvilke dele af en handleplan man ønsker at tage del af.
Thomas vil gerne lave et oplæg – med systematisk blik på, hvad der har fungeret og hvilke udfordringer der har været, efter at have to børn som går på skolen i hele deres skolegang. ’
Bestyrelse bakker op ideen bag Carinas udkast til handleplan – at vi først analysere data og at analysen / oplæggene skal være klar til heldagsmødet 16/1 – også opbakning til ideen om, at alle / flere
er aktive to og to med hver deres lille oplæg. Bestyrelsesmedlemmerne vil gerne lige have lidt tid til
at tænke over, hvad de kunne bidrage med / hvilket del af oplæggene de gerne vil lave.
Carina og Torben laver en liste med ideer til specifikke oplæg/emner, som vi have på heldagsmødet.
Så kan folk ved næste bestyrelsesmøde vælge et område.
5. 20:30
Justeringer til bestyrelsens årshjul – 15 min
SFO – gerne inviteres med. Invitere Jytte.
Pt. ingen rettelser.

6.

20:45
Eventuelt
- Bill
Mobning i skolen. Hvis man oplever, at det ikke blive håndteret, så kan man kontakte ledelsen.
- Lene
Skole og forældre i Aarhus finder sted d. 6/10 kl 19. Lene og Bill deltager
DBU-specialkonsulent og direktøren deltager. Samt 7/10 corona håndbog. Lene deltager.

Med venlig hilsen
Carina bestyrelsesformand og Torben skoleleder
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