Skolebestyrelsesmøde

torsdag den 13/12-2012

Referat

Skolebestyrelsesmøde d. 13/12-2012
Tilstede: Erik Bendix Jensen, Dorthe Møller Johnsen, Tina Ruhe, Randi Christensen Stabell, Mette Gundorph
Wihlborg, (forældrerepræsentanter), Steen Helles (SJ - leder), Mette Purup (Me – lærer), Thomas Grønborg
(TG – lærer), Ann Stoltze (AS – SFO leder), Morten Fjord (MN - pæd. leder), Steffen Friis Brahe (SB administrativ leder).
Afbud fra: Peter Marker, Rene Berg (forældrerepræsentanter), Abdikarim Ibrahim Sheek Ahmed, 8.a
(elevrepræsentant)
1. Godkendelse af dagsorden
Mette P. er ordstyrer. Steen er mødeleder indtil formand er valgt.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat af foregående møde
Godkendt. Linket til referater skulle nu være på plads.
3. Den nye bestyrelse
Dorthe Møller Johnsen vælges som formand for 1 år. Peter Marker bliver næstformand for 1 år.
Nye mødedatoer er vedtaget:
Mandag 21/1 kl. 19.00, Onsdag 27/2 kl. 17.00, Onsdag 3/4 kl. 19.00, Tirsdag 14/5 kl. 17.00 samt
Mandag 10/6 kl. 17
4. Skolebestyrelsens forretningsorden
Forretningsordenen for skolebestyrelsen er endeligt vedtaget. Den vil blive lagt på skoleportalen
som et underpunkt til bestyrelsen.
5. Samarbejde mellem bestyrelsen og SFO-forældreråd
Går tilbage til ”gamle” landsdækkende styrelsesregler. Den enkelte skole kan vælge rullende valg
hver 2 år som alternativ til hver 4 år.
Påvirker vores tanker om samarbejde mellem SFO forældrerådet og Skolebestyrelsen, med et SFO
udvalg under bestyrelsen. SFO forældrerådet skal etableres i eget regi og der skal være valg.
Tidligere samarbejdsaftale og efterfølgende bestyrelsesbeslutninger sikrer smidighed og denne
mulighed vil vi igen kunne beslutte at fortsætte. Tanken om helhedsskole er stadig den bærende
kraft for samarbejdet.
SFO forældrerådet har mulighed for deltagelse i skolebestyrelsesmøder og indhold med konkrete
SFO punkter minimum 2 gange årligt, siger regelsættet.
Snakket lidt om udvalgstanken i forhold til SFO som et udvalg i skolebestyrelsen. Dispensation fra
styrelsesloven nødvendig. De indikationer vi får fra embedsmændene i kommunen er at en
dispensation ikke er mulig p.t.
Vi vil gerne have mere fokus på SFO’en herunder specielt de fællesnævnere, der er med
undervisningen ved bestyrelsesmøderne. Tænke helhedsskole. Dette vil vi gøre så enkelt og smidigt
som muligt. Indtrykket er klasserådene har overflødiggjort SFO forældrerådet.
Der udskrives valg, og alt efter interessen tages til efterretning, hvordan vi fremadrettet skruer
samarbejdet sammen.
6. Fra Elevrådet – Kantine og Udgangstilladelse
Udvalget i kantinen er ikke længere stort, hvilket eleverne har bemærket. Afledt deraf vil
7.klasserne gerne spørge om udgangstilladelse.
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Alderskriteriet for udgangstilladelse er diskuteret. Kriteriet udspringer ikke fra kantine spørgsmålet.
Evaluering af Kantine i februar.
Udgangstilladelse ligeledes et punkt som afventer en fremtidig drøftelse.

7. Budgetopfølgning 2012
Vi kan p.t. forudsige, der er kr. 200.000,- at disponere over i forhold til IT-investeringer.
Penge bl.a. afledt af vi har fået bevilget renovering af a-husets toiletter.
Vi har afledt af sidste bestyrelsesmøde bestilt 4 smartboard til særdeles favorable priser hvorfor
timingen til køb af de sidste 8 smartboard anses for rigtig god.
Enstemmigt besluttet, at vi køber 8 smart board.
Alle klasseværelser er herefter udstyret med smartboards. Uddannelsesmæssigt har IT-Udvalget
igangsat initiativer med henblik på at højne brugen og eksperticen blandt brugerne af skolens
smartboards.
I SFO regi er der igangsat indkøb af legetøj, læsetrappe m.m.
8. Budget 2013
Drøftelse af hvordan bestyrelsen kunne tænke sig at blive involveret i budgetlægningen.
Teknisk tilgang til bl.a. hvordan får vi ressourcer tildelt. Politisk drøftelse af hvad og hvordan der
prioriteres. Detaljegraden. Overordnet niveau.
Forslag om at etablere et budgetudvalg nu og igangsætte en proces. Første budget møde januar,
februar med henblik på et første udkast marts.
Randi har meldt sig til budgetudvalget. Flere interesserede fra bestyrelsen kan byde ind på næste
bestyrelsesmøde.
9. Kommunikation
Der arbejdes pt for et aftenarrangement for alle forældre – generelt omkring fællesskaber. Med
eksternt tilsnit muligvis suppleret af egne foredrag. Arbejdet med fællesskaber efterfølgende
temaer i de enkelte klasser. Potentielle deltagere 800 forældre.
Målet er, at forældrene skal opleve på deres egen krop/få indgående indblik i, hvordan vi arbejder
med fællesskaber. Dette med henblik på fremadrettet en bedre dialog mellem forældrene, skolen
m.m.
Hvad er budskaberne helt konkret: overskriften ”Fællesskaber for alle er fælles ansvar”.
en oplevelse af vi er fælles om at lave god skole i Lystrup, og forældrene har et ansvar.
Information fra skolebestyrelsen – ud over referater
Kommunikation/ information generelt fra skolen
Tanker om tiltag: Nyheds/Informationsbreve om overordnede forhold samt den gode (hverdagens)
historie, opgradering hjemmeside.
Vi skal have skabt en kultur, hvor det er godt at fortælle (og formidle) om de gode projekter, vi har i
gang (medarbejdere).
Kommunikation er i en brydningstid. Skolens interessenter har et behov for ikke kun at deres børn
lærer at læse og regne, de vil også involveres. Vide mere. Det stiller krav til en anden form for
kommunikation fra bestyrelsen, skolen, ledelsen, medarbejderne.
Kommunikation bliver et tema som bestyrelsen løbende vil beskæftige sig med. Forslag med

temaet kommunikation indsendes til enten formand eller skoleleder
10. Skolebestyrelsens opfølgningsliste
Afventer til næste gang.
11. Eventuelt og siden sidst
Skoleinfointro – henvendelse fra Happyhill. Morten tager kontakt og orienterer næste gang
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Mandag den 21.1.2012, kl. 19
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