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Referat

Skolebestyrelsesmøde d. 20/8-2014
Tilstede: Dorthe Møller Johnsen, Peter Marker, Randi Christensen Stabel, Erik Bendix Jensen, Annemette
Skjøttgaard Jellesen, Jeanet Wibling og Birgitte Ingwersen(forældrerepræsentanter). Torben Olsen
(medarbejderrepræsentant),
Steen Helles (skoleleder) og Jesper Mathiesen (pæd. leder).
Goddag til den nye bestyrelse
Mødets deltagere præsenterede sig.

1. Godkendelse af dagsordnen
Godkendt.

2. Forældrenes valgperiode
SJ redegjorde kort for skolebestyrelsens opgaver og kompetencer, herunder om bestyrelsens overordnede
opgave, der handler om at føre tilsyn med skolen som pædagogisk virksomhed, samt om udarbejdelsen af
principper der understøtter mål og retning for skolen.
Følgende medlemmer vælges for 2 år; Erik Bendix Jensen, Jeanet Wibling og Birgitte Ingwersen.
Følgende medlemmer vælges for 4 år; Peter Marker, Dorte Møller Johnsen, Annemette Skjøttgaard Jellesen og
Randi Christensen.

3. Konstituering
Valg af formand og næstformand
Dorte Møller Johnsen blev valgt som formand for 1 år og Peter Marker blev valgt som næstformand for 1 år.

4. Lektiehjælp og faglig fordybelse
SJ redegjorde for ændring i ordningens procedure som betyder, at forældre kan fravælge lektiehjælp fra dag til
dag.
Her i opstarten er der primært opmærksomhed på arbejdet med dag til dag lektier. Det er den generelle
opfattelse at lektiehjælp og faglig fordybelse er blevet positivt modtaget.
Eleverne skal være til stede i hele lektietimen, mens elever der har lektiehjælp i 2 lektioner i træk må forlade
lektiehjælpen i løbet af 2. lektion, når lektielæsningen er færdiggjort.
Der er opmærksomhed på elever, som har et særligt behov for lektiehjælp, ligesom sprog-støtte til to sprogs
elever kan gives i forbindelse med lektiehjælpen.
Skolens lektiehjælp ændrer ikke ved forældrenes ansvar for hjælp og deltagelse i elevens lektier og
hjemmearbejde.

5. Modtagelse af Anne Bomberg
Præsentation af og velkomst til Anne Bomberg fra LIF, svømning, samt orientering om baggrunden for
bestyrelsens ønske om et tættere samarbejde med det lokale foreningsliv – repræsenteret ved LIF.
Der blev drøftet en række foreløbige forslag til samarbejde mellem skolen og LIF, der bl.a. knytter sig til motion og
bevægelse samt valgfag, herunder emner som frivillighed, foreningsvirksomhed, rekruttering af hjælpetrænere,
sundhed og overvægt og bidrag til civilsamfundsindsatsen. Konkrete samarbejdstemaer skal naturligvis
kvalificeres og afklares yderligere.
Anne / LIF er velkommen til alle bestyrelsesmøder, men AB gav udtryk for ønsket om deltagelse når foreningslivet
/ idrætten er en dagsorden. Det blev i den forbindelse aftalt, at der forud for bestyrelserne blev udsendt en
foreløbig dagsorden med henblik på at komme med forslag til dagsordenpunkter.

6. Fastlæggelse af tidspunkter for bestyrelsesmøderne
Ons. 20.8, Tirs. 23.9 , Ons. 22.10, Tor. 20.11, Man. 15.12, Tir. 27.1, Ons. 4.3, Tor. 9.4, Man. 18.5,Tir. 16.6. Møderne
starter klokken 17 og slutter senest klokken 20.

7. Høring om effektiviseringer i Børn og Unge
Forslaget til høringssvar blev taget til efterretning med den tilføjelse at – Lystrup Skole gerne vil deltage i
udviklingen af et lokalt administrativt fællesskab med Lystrup Dagtilbud, og vi ser ligeledes muligheder i et
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samarbejde om teknisk service i lokalområdet - .

8.

Valg af SFO-forældreråd
Orienteringen om oprettelsen af SFO-forældreråd blev taget til efterretning. Der skal vælges 4 medlemmer.
Mulig valgdato den 18.9.2014.

9. Tids- og procesplan for udarbejdelse af udviklingsplan 2015-16
Den fremlagte procesplan blev taget til efterretning.
Der blev efterlyst evaluering i kvalitetsrapporten. I udviklingspunktet faglighed indgår holddannelse

10. Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet
Udsat.
11. Meddelelser
Der er i sommerens løb foretaget forbedringer af skolens bygninger.
Der er valgt et nyt elevråd.
Der er tavshedspligt om det, der foregår i skolebestyrelsen. Medlemmer må alene referere, hvad de selv har sagt
på mødet.

12. Eventuelt og næste møde
Intet. Se ovenstående mødekalender.
Næste møde Mandag den 22. september, kl. 17.00
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