Skolebestyrelsesmøde den 29.5.2018 kl. 17.00-20.00
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Morten Andersen, Stine Sørensen, Karina Poulsen, Camilla
Bisgaard, Martin Bien, Dorthe Møller
Elevrepræsentanter: Emma, Julie
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Michael Korsgaard Lund, Poul Højmose, Katja Uth
Gæst: Rie Rossen
Afbud: Steffen Friis Brahe, Michael Korsgaard Lund
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard Ordstyrer: Karina Poulsen
Referent: Rie Rossen

Punkt

Beslutning

Ansvarlig

215) Info: 10 min
Nyt fra eleverne

Emma og Julie fortæller om elevernes indsatser, og hvad der
rør sig hos dem.
Der har ikke været elevrådsmøde siden sidst. Næste skoleår
skal de tale om forskønnelse.
Emma fortæller om forsøg med undervisning via Skype for
elever med et højt skolefravær. Projektet er endnu i
opstartsfasen.

Emma/
Julie

216) Info: 15 min
Fravær

Hvor er vi med fraværsplanen? Info til forældre – startskud.
Information over elevtal vedr. opmærksomhedskrævende
fravær.
Fraværsplanen er blevet præsenteret for lærerne –
pædagogerne mangler fortsat. Pixi-udgaven er på vej.
Pt. tales der om, hvorvidt skolen skal have nogle fælles
rammer for, hvordan der informeres om fravær på
forældremøder – f.eks. et fælles PowerPoint.

KU
PH/ML

Talmæssigt har Lystrup Skole et akkumuleret lavere fravær
end medianen i Aarhus Kommunen. Skolebestyrelsen ønsker
en opgørelse af tallene for fravær i kvalitetsrapporten kontra
de nuværende fraværstal.
Katja følger op med områdechefen om, hvorvidt det bliver
muligt at registrere fravær på timebasis.
Tallene for fravær kan evt. sendes ud med dagsordenen, og
kun være et punkt på dagsordenen, hvis der relevant nyt.
Katja ser på, hvordan dette kan sættes i system.

217) Dialog/godkendelse:
60 min
Principper

Gruppearbejde vedr. principper – væsentlig tilretning.
Præsentation af endeligt princip i storgruppen – allersidste
bemærkninger – godkendelse.
Se nedenfor.

Alle

Aftensmad 18.25-18.55

Siden sidst – skolebestyrelsesvalg mm.

KU

218) Dialog/godkendelse:
60 min
Principper

Gruppearbejde vedr. principper – væsentlig tilretning.
Præsentation af endeligt princip i storgruppen – allersidste
bemærkninger – godkendelse.
Skolebestyrelsen godkendte følgende principper:
• Princip for samarbejde mellem skole og hjem og
skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet.
• Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og
andet pædagogisk personale.
• Princip for adgang til at opfylde undervisningspligten
ved at deltage i undervisningen i musikskole eller ved
idrætsudøvelse i idrætsforeningen.
• Princip for Bring Your Own Device (BYOD).
• Princip for ansættelse af ledere og medarbejdere.

Alle

Følgende principper udgår:
• Princip for dannelse af klasseforældreråd.
• Princip for budgetplanlægning.
På næste bestyrelsesmøde forventes de resterende
principper at blive godkendt.
Note: Katja udarbejder eksempel på et standardskriv til
stillingsopslag (jf. Princip for ansættelse af ledere og
medarbejdere). Skolebestyrelsen skal godkende dette.
219) Dialog: 5 min
Skolebestyrelsens punkt
til Intra/hjemmeside

Annemette sender nyhedsbrev om kvalitetssamtalen til Rie,
som offentliggør dette.
Ekstra: Skolebestyrelsen tager stilling til en forespørgsel fra
tredje årgang om finansiering af et oplæg for forældre.
Skolebestyrelse tilkendegiver, at der er et fint initiativ, men
at der ikke finansieres oplæg for én klasse eller årgang.
Dette skal ligeledes ses i lyset af, at der for kort tid siden blev
afholdt et gratis oplæg, som ikke var væsensforskelligt fra
dette emne.
Der arbejdes pt. på en plan for, hvordan der i fremtid
afholdes oplæg for forældrene i de forskellige afdelinger
(indskoling, mellemtrin, udskoling).

220)
Punkter til kommende
møder

August
Godkendelse af SF0 områder
Antimobbestrategi
Forældrearrangementer
Skolefester – input fra forældre – omvendt brainstorm
Case – hvad kan/skal skolebestyrelsesmedlemmer

