Skolebestyrelsesmøde den 29.8.2017 kl. 17.00-20.00
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Dorthe Møller, Morten Andersen, Stine Sørensen, Karina Poulsen,
Camilla Bisgaard
Elevrepræsentanter:
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Michael Korsgaard Lund, Katja Uth, Poul Højmose
Afbud: Michael Korsgaard Lund, Camilla Bisgaard, Steffen Friis Brahe
Fraværende under punkt 133, 134, 138: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard
Ordstyrer:
Referent: Katja Uth

Punkt

Beslutning

132) 10 min
Nyt fra eleverne

Eleverne har endnu ikke valgt formand og næstformand,
derfor er de ikke repræsenteret i dag.

133) Dialog: 15 min
Præsentation af de nye/
Konstituering

Poul præsenterer sig selv og sin entre på skolen. Han har i
de seneste uger oplevet skolen som et sted med en fed
energi og fin kemi. Han oplever medarbejdere, som vil
børnene og er gode til at arbejde sammen.
Martin, som er suppleant for Peter Marker, starter i
skolebestyrelsen i september.
Anne Mette Skjøttgaard bliver valgt som formand,
Karina Poulsen bliver valgt som næstformand.
Skolebestyrelsesmøder ligger sidste tirsdag om måneden:
26.9, 31.10, 28.11, 30.1, 27.2, 20.3,24.4, 29.5, bortset fra
juni og dec. møderne, som ligger hhv. 12.6 og 12.12.

134) Dialog: 20 min
Valgfag på Lystrup Skole

Stine motiverer punktet ud fra egne og andres oplevelser.
Da eleverne samt lærerne er fraværende under punktet,
tages det op igen på næste møde i en forståelse af, at
punktet kalder på en indsats.

Stine

135) Dialog: 40 min
Principper

BYOD: PH tilretter princippet. Herefter er princippet
godkendt.
Lejrskoleprincip: Morten tilretter lejrskoleprincippet endnu
engang til næste mødes godkendelse.
Skole-/hjemsamarbejde: KU tilretter – derefter er princippet
godkendt.

Bilag

Aftensmad 18.15-18.45

Ansvarlig

136) Dialog: 15 min
Aktiviteter i SFO

Per giver oplæg om SFOens planer i samarbejde med FU
(Fritid og Ungdom)
 Bevare de tanker med uderum fra Elstedgaard, når
SFO bliver flyttet til Lystrup Skole.
 Lave en SFO med tema: adventure
 Invitere forældrene i processen og lægge den
infoaften/brainstormaften sammen med
forældrerådsvalget.
Invitationen skal gøre opmærksom på, at dette projekt er
såvel FU og SFO regi.

PA

137) Dialog: 15 min
FTU (se på hjemmesiden)

Skolebestyrelsen skal læse FTU for at komme med
fokuspunkter som indsatsområder.
 Indendørs udformning
 SFO
 Kommunikation
 Samarbejde med DT
 Forældreinddragelse

KU

138) Dialog: 20 min
Siden sidst

Ledelsen giver vue over det, der er sket på skolen siden vi
sidst sås.
Skolen har fået de nye computere, som er blevet fordelt på
de forskellige afdelinger.

KU

139)
Skolebestyrelsens punkt
til Intra/hjemmeside

Info fra skolebestyrelsen venter til efter næste møde.

140) Dialog: 5 min
Punkter til kommende
møder

”Skolen i Skolen”, Fraværsplan når børn er fraværende,
Vikardækning, Principper, Fremvisning i samfundsfag, Tema
– skolefester- input fra forældre, Regnskab, valgfag.

Næste møde Tirsdag den 26092017, kl. 17.00

Principper for Lystrup Skole
August 2017

Princip for Bring Your Own Device
Formål
Aarhus Byråd vedtog i 2014 en såkaldt BOYD-strategi, der lægger op til, at det skal være muligt for
elever at medbringe deres eget udstyr, og at kunne anvende dette i undervisningen. Her fremgår
det, at BOYD er en nødvendighed, hvis it skal være løftende for børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. I henhold til dette har skolebestyrelsen udarbejdet et princip for Bring Your Own
Device på Lystrup Skole.

Princip
På Lystrup Skole opfordres elever i 7.-9. klasse til at medbringe eget it-udstyr til anvendelse i undervisningen. Skolen vurderer, at med den stigende udnyttelse af digitale undervisningsmidler, er
det optimalt at elever medbringer eget udstyr til brug i undervisningen og benytter samme udstyr
– med kendte programmer – i skolen, hjemme (forberedelse/lektier) samt i fritiden.
Det er skolens opgave, at ingen elever bliver dårligere stillet, hvis de ikke har mulighed for at medbringe eget it-udstyr. Skolen skal derfor stille udstyret til rådig for disse elever, så de kan deltage
på lige fod med andre elever i klassen.
For at gøre det mere attraktivt for elever at medbringe eget it-udstyr, sørger skolen for, at der er
tilstrækkelig trådløst netværksadgang til alle elever, så de kan tilgå internettet med minimum to
devices (eks. mobil og computer).
Skolen stiller aflåselige elevskabe til rådighed (jf. ”Retningslinjer for Elevskabe på Lystrup Skole”).
Elevskabet har to integrerede stikkontakter, så eleven har mulighed for at oplade medbragte
IT/elektroniske udstyr. Skolen har ikke forsikringer som dækker skader på elever og elevers ejendele, herunder tyveri.

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 29. august 2017.

Email: lys@mbu.aarhus.dk

Hjemmeside: www.lystrup-skole.skoleporten.dk

Telefon: 87 13 95 00

