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Onsdag den 27/2-2013

Referat

Skolebestyrelsesmøde d. 27/2-2013
Tilstede: Dorthe Møller Johnsen (formand), Steen Helles (leder), Morten Fjord (pæd. leder), Mette
Purup (medarbejderrepræsentant - lærer), Thomas Grønborg (medarbejderrepræsentant - lærer), Ann
Stoltze (SFO leder), Steffen Friis Brahe (administrativ leder), Mette Gundorph Wihlborg, René Berg, Tina
Ruhe, Erik Bendix Jensen (forældrerepræsentanter).

Afbud fra: Peter Marker (næstformand) og Randi Christensen Stabel (forældrerepræsentanter).
Abdikarim Ibrahim Sheek Ahmed (8.a - elevrepræsentant) og Zacharias Bendix Væggemose (9. Y elevrepræsentant)

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Mette Wihlborg er ordstyrer.
2. Evaluering af Kantinedriften.
Økonomisk går kantinen i nul. Der skal ikke generes overskud på kantinen.
Med baggrund i beslutningen i sin tid omkring underskud i kantinen er det endnu for tidligt i
forhold til at snakke forøgelse af udbud i vores kantine.
Input til større variation af udbud fra Elsted skolen.
Vi ser tiden an og er p.t. meget tilfredse omkring forholdene, som de er nu. Vi tager kontakt til
Elsted skole og formidler videre den dialog, vi her har haft.
En spørgeundersøgelse, med det sigte at få dels input dels at skabe opmærksomhed på kantinen, er
noget som i den kommende tid vil blive bragt op i sundhedsudvalget.
3. Udgangstilladelse for 7. årgang
Brev fra 7 klasse er læst højt. Flere argumenter fremført fra 7. klasserne med henblik på at opnå en
prøvetilladelse til udgang. Ved udgang ophører skolens tilsynsforpligtelse.
Flere elementer vendt: Elsted skole, regelsæt, ansvarlighed, sund mad, alderen, modenhed, forskel
7.kl og 8 kl., ballade, klar til denne form for frihed under ansvar m.m.
En eventuel beslutningen landes dér i dag, at vi tager kontakt til Elsted skole og hører deres
standpunkt. Punktet er stadig under overvejelse blot behov for mere inputs.
4. Budget 2013
Indføring i processen omkring udarbejdelsen af budgettet. Hvad skal der fremadrettet snakkes om i
hvilket regi. Overordnede prioriteringer vil blive aktuelt at vende på de kommende møder - i første
omgang på det kommende budgetudvalgsmøde.
Tidsplanen er at der i marts afholdes budgetudvalgsmøde. Snakken dér kommer til at tage
udgangspunkt i et minimums budget for 2013. Ligesom en snak omkring overordnede
prioriteringer. Disse kunne være: udvidelse af undervisning, støtteundervisning, vikarer, holdninger
omkring IT, bygningsvedligeholdelse, arbejdsmiljø m.m.
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Ud af denne snak vil der komme et oplæg på næste bestyrelsesmøde.
5. Bestyrelsens opfølgningsliste
Enkelte af de punkter som står beskrevet i den nuværende er lige en tand for detaljerede. Disse
punkter kunne dækkes ind under budgettet og budgetlægningen.
Listen skulle gerne indeholde overordnede / principielle drøftelser. Målet kunne være at skabe en
dynamisk liste, som sikrede, at emner blev drøftet med henblik på bestyrelsens standpunkt står
klart.
Eksempler på overordnede punkter: Normal- og specialundervisning, It udviklingen, Effekt af
undervisning, principper for budgetlægningen m.m.
6. Arbejdstidsaftale for lærerne (Aarhusmodellen)
Forskel på A08 (overenskomsten indgået i 2008) og den nye arbejdstidsaftale for næste skoleår blev
kort skitseret.

7. Eventuelt og siden sidst
Kursustilbud til skolebestyrelsesmedlemmer. Møde i maj omkring budget, i april omkring alkohol??
Forældre aften den 11.4. 2013. med overskriften ”fællesskaber for alle er et fælles ansvar”.
Samtlige forældre vil blive inviteret. Der vil blive afholdt 2 møder: 0-3 klasserne fra 17-19 og 4-9.
klasserne fra 19-21.
Første time vil komme til at indeholde ekstern foredragsholder omkring gode fællesskaber samt
oplæg til klassetrinnene omkring bl.a. undervisningsmetoder, omdrejningspunkter.
Aarhus Stiftstidende har i dag interviewet 2 elever samt pædagogisk leder omkring antimobbe
kampagne specielt digital mobning.
Tilbud fra Danske Bank omkring muligheden for et økonomisk foredrag. ”mind your money”.
Mulighed for årlig fotografering af samtlige klasser. God idé hele vejen rundt. Sker i uge 34.

Næste møde Onsdag den 3.4. 2012, kl. 19.00
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