Lystrup Skole

Referat af skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 5.9.2013 kl. 19.00 – senest 22.00 på lærerværelset
Mødeleder: Steen - Ordstyrer: Mette - Referent: Morten
Emne
1 Godkendelse af
dagsordenen
2 Skolebestyrelsens
arbejde

Behandling
Velkommen til Torben Olsen

3 Fastlæggelse af
bestyrelsesmøder
efterår 2013

Beslutning
Følgende datoer er vedtaget:
09.10.13
kl. 17-20
11.11.13
kl. 17-20
03.12.13
kl. 17-20
På næste møder kommer der forslag til forårets møder (gerne i ulige uger)

4 Skolens
hjemmeside

Ideudvikling i forhold til temaer, som hjemmesiden skal highlighte
Morten gennemgår B&U’s nye koncept.

Beslutning:
Der er interesse for at bestyrelsen mødes til et længerevarende møde, måske en
lørdag formiddag, til drøftelse af indhold i bestyrelsens arbejde.
Forslag til temaer:
• ”Leverancer” fra SB´s side (What are we here for?)
• Folkeskolereformen
• Hjemmesiden, herunder fortsættelse af visionsarbejdet og hvad der skal
fokuseres på.
• Atriumgården

Aarhus kommune har besluttet, at skolernes hjemmesider skal have et ensartet
snit. De sorte og hvide farver skal være gennemgående. Menulinjen øverst kan
ikke ændres. Undermenuer kan vi selv beslutte. Bag de ”visuelle overskrifter,
f.eks. SFO, kan vi selv opbygge ”under-hjemmesider.”
Vi så på flere eksempler på lay-outs. Der var enighed om, at det er ønskeligt, at
det ikke skal være nødvendigt at scrolle på forsiden.
Vi drøftede målgruppen. B&U mener, målgruppen er nye forældre.
ForældreIntra er til nuværende forældre.
Flere mente, at Sødalskolens lay-out virker godt.
Der er enighed om, at overskrifterne på hjemmesiden skal indeholde såvel
trivsels som faglige emner og nyheder.
Morten og Frank (lærer) arbejder videre med det tekniske. Med mellemrum
sender Morten nye forslag til bestyrelsen til kommentering.
5 Atriumgården

Ideskabelse
Atriumgården skal nybeplantes/nyindrettes.
Vi vil iværksætte en ideudviklings-proces blandt medarbejderne.
Ideer fra bestyrelsen:
• Workout baner
• Overdækning, så man kan samle hele skolen på en gang.
• Spørge bredere ud i lokalområdet for at få flere ideer. Fx lokale firmaer
og andre organisationer.
• Arkitektkonkurrence
• Inddrage arkitektskolen eller ingeniørskolen i processen.
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Andre ideer: Udsigtstårn, kunstige bakker i gården, asfaltering,
kunstbelægning, stjernekikkert, udeværksteder (N/T), cykelbane,
løbebaner.

Beslutning:
Skolebestyrelsen skal have lavet et skriv ud til alle forældre for at skabe én
idégenering, men vigtigt at det kan ende med at den blot genetableres som den
ser ud nu. Dorte og Peter har ansvaret for den videre proces, de laver et udkast
til et skriv til forældrene.
6 Kantinen

Henvendelse til Elsted Skole om udbud i ordningen.
Nogle forældre vurderer, at tilbuddet i kantinen er for smalt. Vi skal have
undersøgt hvor meget systemet bruges, hvor mange der bestiller i øjeblikket?
Vi beder Steffen om at rette henvendelse til Elsted Skole om udbud og
ordningen.
Der har været en henvendelse til Steen fra en forældre om vi kunne overveje en
skolemadsordning som ligner den på Lisbjerg skole, på baggrund af et indslag i
TV i går. Dette blev drøftet i bestyrelsen, men der kom ikke nogen konklusion
ud af det.

7 Orientering

Nyt IT baseret ind- og udkrydsnings-system i SFO. Tabulex system. Det er i
prøve på Elstedgaard i øjeblikket. Det afløser det gamle papirbaseret
afkrydsningssystem.
Forældremøder på 1., 2. og 3. årgang. Lisbeth Brandt holder oplæg om
fællesskaber og forældrenes rolle i samarbejdet. Der er oplæg mandag og tosdag
i næste uge kl. 19, hvor alle SB medlemmer er velkommen.
Vedr. IT: Flipped Learning og klasseblogs.
Morten sender links til bestyrelsesmedlemmerne.

8 Eventuelt og næste
møde

Ønsker til næste mødedagsorden
• Økonomiopfølgning på næste møde.
• Tanker om miljø og vedvarende energi her på skolen.
SFO forældreråd har forslag om at lave et SFO udvalg, der kan være bindeled
mellem rådet og skolebestyrelsen.
Herunder kommunikation
• Ny hjemmeside på vej
• Info om høring om atriumgården
• Elevskabe, information om dette.
Disse ting kommer i et kommende skolenyt.
Spørgsmål om man kan ændre skema, så en 5. klasse fx ikke møder kl. 8.50 tre
gange om ugen. Steen kigger konkret på om der er noget der kan ændres.

Referat/Morten
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