Skolebestyrelsesmøde

Torsdag den 10/4-2014

Referat

Skolebestyrelsesmøde d. 10/4-2014
Tilstede: Dorthe Møller Johnsen (formand), Peter Marker (næstformand), Steen Helles (leder), Jesper
Mathiesen (pæd. leder), Torben Olsen (medarbejderrepræsentant - lærer), Thomas Grønborg
(medarbejderrepræsentant - lærer), Ann Stoltze (SFO leder), Steffen Friis Brahe (administrativ leder), Erik
Bendix Jensen, Tina Ruhe (forældrerepræsentanter).
Afbud fra: Randi Christensen Stabel, René Berg og Mette Gundorph Wihlborg (forældrerepræsentanter).
Elevrepræsentanterne Abdikarim Abdi og Hjalmar Skovgaard Boas.
1. Godkendelse af dagsorden
Forliget om FU er sendt ud og tilføjes som nyt punkt 10. Timefordelingsplanen bliver punkt 7a.
Tina er ordstyrer.

2. Kvalitetsrapporten / Kvalitetssamtalen den 25/4
Punkter som bestyrelsen gerne vil fokusere på i forbindelse med kvalitetssamtalen: udskolingen og
overgang til ungdomsuddannelserne, faglighed/karaktererne – punkterne vil tage udgangspunkt i
bestyrelsens kommentarer til kvalitetsrapporten (vedlagt som bilag).
Formand og næstformand deltager i kvalitetssamtalen og tanken kunne være, at de hver fortalte om
udvalgte punkter. De valgte punkter sendes til skoleledelsen på forhånd.

3. Valg til Skolebestyrelsen
Kommunalt er fremlagt forskellige muligheder for afholdelse af det kommende skolebestyrelsesvalg
samt hvordan skolebestyrelsen kan sammensættes. Valget skal ske inden sommerferien.
Fastsættelse af antal samt at forholdende til ”eksterne” personer i bestyrelsen, er de 2 dimensioner
som skal besluttes nu.
Hvis der tilknyttes 2 eksterne personer - som er villige med de rigtige profiler - til bestyrelsen, foruden
2 elever og 2 medarbejder repræsentanter SKAL forældrerepræsentationen være 7 personer.
Altså der skal vælges 7 forældre til skolebestyrelsen (forældrene skal udgøre flertallet i bestyrelsen)
Beslutningen er, at undersøge hvorvidt der kan udpeges/er villige kandidater ved at spørge
idrætsforeningen (LIF) samt Lystrup Erhverv. Er der interesserede tilrettes antallet af
forældrerepræsentanter efter det.
Procedure: Der indkaldes til valgmøde hvor man kan lade sig opstille. Vi holder forskudte valg. Der skal
vælges 7 forældre – 4 for en 4 årig periode og 3 for 2 år.
Det vil være muligt at vælge bestyrelsen på valgmødet (fredsvalg – hvor man dybest set bliver enige). Er
der én som ønsker, at der skal holdes valg, vil dette kunne foregå elektronisk. Der vil skulle afholdes
valg hvert 2 år fremadrettet.
Der skal gøres et forarbejde i forhold til at sikre, der er forældre som stiller op.
Hvorfor i Bestyrelsen:
• indflydelse på implementeringen af skolereformen
• indflydelse på hvad det grønne areal nedenfor skolen skal bruges til
• indflydelse på hvordan atriumgården skal se ud
• indflydelse på principper (bilag vedlagt)
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Formen på et valgmøde kunne være, at der fortælles om bestyrelsesarbejdet samt der fortælles lidt om
folkeskolereformen ligesom bestyrelsen vil kunne svare på spørgsmål. Steffen samler op på inputs fra
bestyrelsen og supplerer mundende ud i et ”appetitvækkende skriv”.
Valgaften fastsættes til onsdag den 21/5, kl. 17.00 og ca. en time frem.

4. Principper for skolens samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kulturliv
Udgangspunkt i bestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapporten. Der er mulighed for bestyrelsen
formulerer yderligere principper for eksempelvis eliteidræt, skole og hjem samarbejdet, holddannelse,
den understøttende undervisning m.m.
Vi vil formulere tingene rimeligt enkelt og så lade principperne udvikle sig derfra – bl.a. med den nye
bestyrelse. Ledelsen formulerer udkast til næste bestyrelsesmøde.

5. Principper for elevernes adgang til deltagelse i undervisning i en kommunal musikskole eller ved
idrætsudøvelse i en idrætsforening
Enkelt stående dage m.m. til stævner og træningssamlinger betragter skoleledelsen som ferie. Forældre
spørger fri og ”overtager” undervisningspligten.
Skolen vil graduere mellem obligatorisk undervisning og den understøttende undervisning, hvor man i
princippet skal følge den obligatoriske undervisning, men der er ingen regel uden undtagelser.
Ledelsen formulerer udkast til næste bestyrelsesmøde.

6. Regnskab 2013 – Budget 2014
Ark med kommentarer på regnskab 2013 er udleveret og hovedtal gennemgået for Budget 2014, som
vil blive godkendt den 21/5 efter at have været forevist medarbejderne.
Skolens ledelse fremlagde mundtligt forslag til skolens budget 2014 med forslag til underskud på
-988.000 kr. Dette kan dog finansieres via opsparede midler på 735.000 kr., samt lån fra SFO på 250.000
kr. De to finansieringer er dog engangsbeløb, som vi kun kan trække på i 2014.
Det blev derfor aftalt, at der til næste skolestyrelsesmøde, hvor skolebestyrelsen formelt skal godkende
budgettet, bliver udarbejdet indstilling med 2 alternativer, således at der også er et alternativ med et
mindre underskud i 2014, så der sker en løbende tilpasning af udgiftsniveauet, således at skolen ikke
ved næste budget 2015 skal ud og gennemføre en stor besparelse for at tilpasse udgiftsniveauet.”
En principiel diskussion i forhold sammenlægning af klasser er programsat til næste bestyrelsesmøde.
Dette både ud fra en pædagogisk, social og økonomisk dimension.
Skolebestyrelsen drøftede i øvrigt, at det er positivt, at der som tidligere aftalt, i skolebestyrelsen har
kunnet afsættes midler til udskriftning af undervisningsmaterialer og indkøb af nye bøger og ITprogrammer.

7. Valgfag 2014-15
Kommer ud på skolens hjemmeside den 28/4. www.Valgfag.skoleblogs.dk Valget sker elektronisk.
8 valgfag udbydes: en bid af Frankrig, Musical, Brobygning (som supplement til projektet ”kvalificering
af unges valg af ungdomsuddannelse” hvor vi er blevet udvalgt omkring brobygning), styrk din IT
kompetence, Mindcraft (kobling matematik), Motion og bevægelse (livestrong), Madkundskab,
Billedkunst. (bilag eftersendes).
Valgfagene er fastsat ud fra dels input fra eleverne, lærerne samt tilslutninger til tidligere fag)
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Alle fag udbydes til 7.klasserne (bortset fra brobygning) samt til 8-9 klasserne (bortset fra billedkunst)
Skolen samarbejder med Ungdomsskolen i udbuddet af valgfagene. Vi ser ungdomsskolen som et
supplement til valgfagene. Mulighed for at spørge ind til fagene for eleverne i et par dage efter påske –
men relativ hurtig respittid.
Der var enighed om, at der var nogle gode valgfag. Det blev samtidig aftalt, at bestyrelsen forud for
næste skoleår inddrages i planlægningen af udbud af valgfag.
Fra forældreside var der fokus på, at valgfagene fremadrettet fortsat ses i sammenhæng med elevernes
muligheder for at vælge uddannelse og erhverv. (f.eks. film/tv/medier, bioteknologi, miljø/energi
o.lign.).
7a. Timefordelingsplan
For at eleverne opnår minimumstimetallet over 3 år i Biologi og Geografi er der behov for ekstra time i
9 klasse.
Timerne til madkundskab / sløjd og håndarbejde på 4-7 årgang er endnu ikke endeligt fordelt.
Det er positivt, at der jf. tidligere beslutning i skolebestyrelsen er lagt flere timer ind på mellemtrinnet i
4.-5. klasse, således at der nu er et stigende samlet timetal i løbet af børnenes skolegang, og ikke som
før, hvor børnene ved overgangen fra 3. klasse til mellemtrinnet i 4. klasse samlet fik færre timer”.
8. Forældretilfredshedsundersøgelsen

- ikke nået gemmes til næste gang

9. De fysiske rammer på skolen
- kun nået kort - gemmes til næste gang
a. Atriumgården
Projektet i forhold til udformning af Atriumgården er på ingen måde opgivet. Som det ser
ud nu er vores RULL midler udskudt lidt (afledt af forliget på FU-området).
Samtidig er vi blevet bevilget penge til at kloakeringen reetableres i Atriumgården. Vi
regner med arbejdet dér starte primo juni. Vi har ikke kunnet udskyde dette så det kunne
sammenfalde med eventuelt RULL projekt, pga risikoen for flere oversvømmelser/skader.
Når overfladen reetableres vil vi dog sørge for at gemme flest mulige penge til en fremtidig
endelig etablering af ”miljø” i atriumgården.
b. Arbejdspladser til de pædagogiske medarbejdere – ikke nået
c. Pedelboligen – ikke nået
10. FU forliget
FU forliget har skudt vores Rull projekt til hjørnespark. Der vil komme en ny høringsrunde hvor alle
overvejelser omkring SFO, FU, legepladser m.m. vil blive inddraget.
Steen kontakter Områdechefen i forhold til at komme med i processen i forhold til FU, RULL m.m.
SFO m.m. ender. Vi har allerede kontaktet planlægningsafdelingen, som har noteret vores ønske
omkring at være med om bordet når en indstilling til byrådet skal udarbejdes.
11. Meddelelser
Medarbejderantallet i SFO er blevet berørt af den faldende bevilling efter sommerferien. I den
forbindelse har vi måttet indstille 2 medarbejdere til udviklingspuljen ligesom 1 selv har søgt afsked.
12. Eventuelt og næste møde
❶ En henvendelse til bestyrelsen.

Forespørgslen går på dels en større synlighed fra bestyrelsen dels en invitation
til de lærere de afgående klasser har haft gennem 10 år. Thomas tager op i udskolingsteamet i forhold til det
praktiske i at invitere ”gamle” lærere.
❷ Markering af 9. klasse elevers afslutning på sidste skoledag pfa lærer Helle Beermann.
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Som en tilføjelse foregår dimissionen p.t. en aften i kantinen i ca. 1 time hvor der holdes taler og afgangsbeviser
uddeles. Herefter går klasserne ud til sig selv og afslutter. Typisk mødes klasserne også til selvarrangeret
morgenmad med deres nuværende lærere. Der kunne være en idé i at bestyrelsen er mere synlige her.

Næste møde Onsdag den 21/5 2014, kl. 17.00 og vil starte med Valgmødet

Bilag:
Kommentar til kvalitetsrapport:
Skolebestyrelsen har behandlet kvalitetsrapporten og bemærker at eleverne på Lystrup skole for den alt
overvejende del trives (over 95%), at medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdsplads kun er svagt
faldende på trods af sidste års skolekonflikt, og at sygefraværet blandt medarbejdere er faldende. Det er et
godt udgangspunkt for at for det videre arbejde med læring, faglighed og trivsel på skolen.
Skolebestyrelsen støtter op om skolens vægtning af at skabe rammer for det enkelte barns læring og
udvikling gennem differentieret undervisning samt at det enkelte barn udfordres fagligt i forhold til dets
potentiale. Ligeledes støtter vi op om skolens rummelighed og dens arbejde med børn med særlige behov.
I skolebestyrelsesarbejdet har vi særligt fokus på faglighed og læring, uddannelses- og erhvervsorientering i
udskolingen og IT i undervisningen.
Skolebestyrelsens målsætning er at arbejde med fagligheden i fagene, således at karaktergennemsnittet for
eleverne på Lystrup Skole ved folkeskolens afgangsprøver efter 9. klasse i hvert fag - både de bundne fag
(dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) og prøvefag til udtræk (historie, samfundsfag, biologi, geografi,
tysk m.v.) bliver så godt som muligt, med en ambition om at karaktererne ligger på niveau med eller over
gennemsnittet for alle folkeskoler i Aarhus Kommune.
Med henblik på at sikre en bedre overgang fra udskolingen til ungdomsuddannelserne - herunder både de
gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne, og opfyldelse af 95%-målsætningen - vil vi på Lystrup
Skole fra skoleåret 2014/2015 tone udbuddet af valgfag på overbygningen i 7.-9. klasse i retning af
uddannelses- og erhvervsorientering, herunder udbyde såvel boglige som praktiske valgfag.
Et af skolebestyrelsens fokuspunkter er IT i undervisningen. Vi har derfor blandt andet arbejdet for at få
etableret smartboards i alle klasselokaler. I forlængelse heraf er det vigtigt at personalets kompetencer til at
anvende IT i undervisningen udvikles. Vi støtter derfor op om skolens fokus på og strategi ift. uddannelse af
personalets til i højere grad at anvende IT i undervisningen.
Skolebestyrelsen har vedvarende fokus på, at den udvendige vedligehold på Lystrup skole er mangelfuld og
at det høje udgiftsniveauet på drift af svømmehallen kompenseres.
Skolebestyrelsen bakker i øvrigt op om skolens besvarelser i kvalitetsrapporten og støtter op om de
beskrevne udviklingspunkter.
På skolebestyrelsens vegne
Dorthe Møller Johnsen
Formand
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