Referat af skolebestyrelsesmøde
28. september 2021
Dialogmøde m rådmand 17:00-18:30
Bestyrelsesmøde 18:40-20:00
Bemærk mødet er på Tilst Skole
Tåstumvænget 8, Tilst
Deltagere:
Forældre: Lene A, Morten, Signe, Thomas (Afbud Bill Connie Gülay Lene T Søren)
Ledelse: Anne, Linda Torben
Medarbejderrepræsentanter: (Afbud fra Maria og Thomas)
Elever: (Afbud fra Julnar 8X og Anna 9B)
1.

17:00

Dialogmøde med rådmanden 90 min

Spisning klokken 18:30 – mens vi går i gang
2. 18:40
Godkendt.

Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min

Connie stopper i skolebestyrelsen, da hun ikke længere har børn på skolen. Connie har siddet i skolebestyrelsen i ca 10 år. Jeg skulle hilse fra Connie og takke for et godt samarbejde.
3. 18:45
Nyt fra ledelse, forældre og medarbejdere – 15 min
Ledelse:
- Klassekonferencerne er nu veloverstået (20 stk.) DSA- koordinator er deltagende.
- Det er skønt endelig at kunne gøre det, der hører til et almindeligt skoleår – og at vi kan mødes igen. Fællesskaber og traditioner er oppe at køre igen på skolen
- Corona-perioden har trukket tænder ud. Medarbejderne føler sig trætte. Vi fokuserer på
børnenes læring og trivsel – den kerneopgave som vi er her for. Desuden gør vi meget ud af
opbakning fra pæd. Leder i svære sager. Endelig har vi et stort fokus på medarbejderpleje,
hygge og fællesskab – med overnatning, personalefest, torsdagsbrød, hygge op til ferier med
pizza, mm.
- Folketinget har i år givet mulighed for at dispensere fra elevplanen, men der skal dog fortsat
ligge skriftlig dokumentation i en eller anden form. Indtil videre holder vi ved – lærerne skal
justere elevplanerne. Det er vigtigt, der ligger noget på eleverne ved lærerskift eller overleveringer. De deltagende forældre giver udtryk for, at elevplanen ikke giver en stor værdi for
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-

dem som forældre. Men på den anden side skal der ligge dokumentation og aftale – hvilket
især er vigtigt, hvis barnets trivsel og læring ikke kører optimalt – og ved lærerskift.
Fagcafeer på 8.-9.årg. Forældre og elever fra de to årgange bør ikke indkaldes til tre forskellige samtaler på et halvt år. Fagcafe, alm. Skolehjemsamtaler og ikke-uddannelsesparat-samtaler. Ledelsen anbefaler at gøre de almindelige skolehjemsamtaler i foråret i de to ældste
klasser behovsorienteret.

Indskoling:
Vi har fået fire medlemmer i SFO-forældrerådet. De skal nu konstituere sig. De deltager som
altid ved halvdelen af bestyrelsesmødet i november.
Udskoling:
Brugsomdeleren er inviteret til et lille oplæg
Politiet er inviteret til ”det gode møde” – i tråd med det udskolingsfokus vi arbejder med i
udskolingen ”vi peger på det vi gerne vil have”.
Forældre:
- Skole og forældre – Aarhus inviterer til årsmøde 11/11 – Lene A kan ikke deltage, men stiller
op til deres bestyrelse
Boden:
- Rikke fra kantinen har fået rigtig godt gang i salget. Hun har travlt. Hun sælger nu 25 dagens
ret på gode dage.
- Udskolingslærerne kunne godt tænke sig at de ældste ikke havde udgangstilladelse, så de
ikke går i Brugsen og Rema og køber så meget usund mad.
4.

19:00
Efterbehandling af dialogmødet med rådmand – 15 min
- I budgetforliget er der afsat 20 mio. ekstra til specialområdet. Men dermed mangler der fortsat 50 mio, som skolerne må hente på den almindelige drift.
- Det kan blive en dårlig spiral, hvis skolerne er tvunget til at sparre på alt det, der gør det muligt at inkludere børn (tolærertimer, akt, støttetimer).
- Bakkegårdsskolen mangler knap 1 mio. i 2022 pga. stigende specialklasseudgifter.
- Vi arbejder med mellemformer sammen med PPR efter jul. Det handler om, hvad man kan
gøre ude i klasserne for at lave inkluderende pædagogik.

5.

19:15

Princip for brug af IT og sociale medier – 20 min
Princippet fra 2018 er vedhæftet som bilag
Principperne blev lavet før vi fik chromebooks. Princippet to lidt forskellige elementer: At IT anvendes i undervisning, når dette giver mening, samt at vi ønsker at begrænse brugen af digitale enheder
i pauserne.
Måske er det nu, at vi skal høre om de erfaringer lærerne har gjort sig ift. brugen af chromebooks og
digitale platforme. Eleverne skal arbejde med fire elevpositioner for at dannes i en digital verden: De
skal både lære at være analyserende modtagere, etiske brugere samt at være kreative producenter.
Bestyrelsen ønsker at høre lærernes og pædagogernes erfaringer med de nye chromebooks. Hvad
bruger vi dem til, hvad fungerer godt/mindre godt, kommer vi omkring alle fire elevpositioner. Vi
sætter det på et ind- og udskolingsmøde. Dernæst tages det op i bestyrelsen.
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6.

19:35

Heldagsmødet på søndag 3/10 – 15 min
Er der justering eller praktisk spørgsmål til programmet
Emnet for dagen er den attraktive lokale skole – at alle lokale børn vælger os og bliver hos os.
Thomas fortæller om sine erfaring med flere børn på Bakkegårdsskolen.
Søren og Gülay ift. deres historie – hvorfor valgte i os.
Morten – fritidslivet Trige og Spørring
Bill har kontakter til nogle der har valgt noget andet.
Signe – hvad kan der ligge bag når man vælger noget andet.
Mogens – på Skåde skole kigger forbi og siger lidt om hvad de har gjort.

7.

19:50

Eventuelt – 5 min

Med venlig hilsen
Thomas bestyrelsesformand og Torben skoleleder
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