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Referat

Skolebestyrelsesmøde d. 11/11-2013
Tilstede: Dorthe Møller Johnsen (formand), Peter Marker (næstformand), Steen Helles (leder), Morten
Fjord (pæd. leder), Torben Olsen (medarbejderrepræsentant - lærer), Thomas Grønborg
(medarbejderrepræsentant - lærer), Ann Stoltze (SFO leder), Steffen Friis Brahe (administrativ leder), Tina
Ruhe og Erik Bendix Jensen (forældrerepræsentanter).
Afbud fra:, René Berg, Randi Christensen Stabel og Mette Gundorph Wihlborg (forældrerepræsentanter).
Elevrepræsentanterne Abdikarim Abdi og Hjalmar Skovgaard Boas.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger

2. Status på den nye hjemmeside
Morten Fjord har vist hjemmesiden. Den er langt hen ad vejen færdig og operationsdygtig.
Enkelte ting er udeladt ,som alternativ til at have ”sider under opbygning”.
3 personer er sat på sagen. Den pædagogiske leder, en lærer og en administrativ medarbejder.
Der arbejdes sideløbende på SFO delen fra SFO' side.
Kendetegn er bl.a. Skiftende nyheder på forsiden.
Hvis I oplever mangler eller inspireres fra andre til forbedringer hører vi meget gerne mere.

3. Trivselsundersøgelse blandt børnene
Trivselsundersøgelsen viser generelt et rigtig godt niveau i forhold til tallene på alle skoler.
Specielt ”Lystrup Skoles børn keder sig mindre” og ”synes bedre om deres SFO” er på 0-3 årgang
steder, hvor vores tal er markant bedre end skolegennemsnittet. I både mellemtrin og udskoling er
der stor variation i tallene.
I gennemgangen af undersøgelsen har Morten Fjord bevidst valgt at fokusere på udfordringerne ud
fra forskellige temaer. Der arbejdes på klassebasis med undersøgelsen. Trivselsudvalget behandler
ligeledes snarligt undersøgelsen, med henblik på om det måtte være nogle temaer, som skal
gennemarbejdes yderligere.
Opsummeringer for 0-3, 4-6 og 7-9 klasse er skitseret på bilag 1 til referatet. Procenter omregnet til
antal. Lagkagen indeholder de elementer hvor flest har besvaret (de mest signifikante).
Opsummering:
Fysisk del - Træthed morgenen er gennemgående –
Bliver ikke forpustet i skolen (daglig sund motion),
Spise morgenmad (mange får ikke), Smerter næsten dagligt. Keder sig i skolen.
Samt ”har ikke en voksen at snakke med”. Sidstnævnte er et element Morten umiddelbart sætter
stort fokus på.
Kommunikationen med de involverede forældre giver vi et særlig fokus, når der er udfordringer i en
klasse. Åbenhed fra alle også forældrene til de børn med særlige udfordringer giver alle det bedst
mulige udgangspunkt for en løsning.
Undersøgelsen fortæller ikke 100 % "sandheden" om trivslen i en klasse, men giver nogle gode
indikatorer. Den må ikke stå alene, men supplerer konkret viden fra den enkelte klasse. Når der er
brug for støtte og der tilføres ressourcer med henblik på at afhjælpe situationer sker dette typisk
med ressourcer fra skolens "støttecenter". Vi vurderer at ligge på (et økonomisk) maksimum i
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forhold til at bruge ressourcer på støttearbejde, så vores fokus er meget at optimere disse
ressourcer, for derigennem at kanalisere mest muligt over i den almindelige undervisning og
dermed forebyggelsen.

4. Evaluering af udgangstilladelse til 7. Årgang.
Det er ganske få elever som ikke overholder reglerne.
Der er ikke kommet negative ytringer i forhold til 7.klassernes administration af udgangstilladelsen,
hvorfor der indstilles at udgangstilladelsen for 7.klasserne gøres permanent, således hele
udskolingen kan få udgangstilladelse.
Bestyrelsen har besluttet at fortsætte ordningen.

5. Regnskabsopfølgning
De generelle besparelser for 2014 er:
• Sidste indfasning af tværgående besparelser fra 2011
• Adm. Besparelser vedtaget ved B2013 i alt 2,3 mio
Fordeles på dels adm. Stillinger samt beløb pr. elev
• Fra tidligere budgetforlig spares 11,3 mio på rengøring (udmøntning af buffer og
innovationspuljen).
• Samlet ”besparelse” afledt af ovennævnte udgør for Lystrup Skole ca. DKK 450.000,Vi håber, at kunne maksimere "overskud" (fra lockoutmidlerne) således vi har mest muligt at
stå imod med næste år. Næste bestyrelsesmøde vil der komme en orientering i forhold til
om der måtte være nogle ændringer i forhold vores estimat/forventning nu.

6. Bygningsvedligeholdelse
Der eksisterer en genopretningsplan for både udvendig og indvendig vedligeholdelse.
Der sker ikke meget i forhold til genopretningen, idet der gennem de sidste mange år ikke har
været kommunale penge til udbedringer. Når der har været penge har de primært været brug til at
udbedre ting, som er gået i stykker.
Listerne for vores ønsker er rigtig lang og tilpasses løbende således chancen for at vi får lavet noget
øges. De sidste par år har vi bl.a. fået lavet toiletter a-huset, køkken i a- hus.

7. Miljøhandleplan
Ses lidt sammenhæng med bygningsvedligeholdelse - der er ingen penge.
Vi har dog selv investeret i varmepumper, som via varmebesparelse ville kunne tjene sig selv hjem i
løbet af 3 år.

8. Meddelelser
Atriumgården – Peter Marker har haft kontakt til arkitektskolen med henblik på at gøre et projekt
ud af atriumgården.
Dagsordnen til på lørdag gennemgået. Tema Skolereformen og hvad kan skolebestyrelsen gøre i
den forbindelse.

9. Eventuelt og næste møde
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Næste møde er Tirsdag den 3. december kl. 17.00
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