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Skolebestyrelsesmøde d. 4/3-2015
Tilstede: Dorthe Møller Johnsen, Peter Marker, Randi Christensen Stabel, Erik Bendix Jensen, Annemette
Skjøttgaard Jellesen, Jeanett Wibling og Birgitte Ingwersen (forældrerepræsentanter). Torben Olsen
(medarbejderrepræsentant),
Steen Helles (skoleleder), Ann Stoltze (SFO-Leder) og Steffen Friis Brahe (Administrativ leder). Hjalmar Boas
(elevrepræsentant)

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt. Peter ordstyrer.
2. Elevrådet
27/3 forventes at blive elevrådsdag. Tanken er at dagens tema bliver ”førstehjælp”. Dette
aftales endeligt på elevrådsmøde 9/3 herunder om der skal suppleres på andre emner på dage.
F.eks temaer som trivsel & tryghed.
3. Principper for sammenlægning og deling af klasser
Principperne er blevet tilrettet efter input fra både skolebestyrelsen samt fra lærermøde.
Fra lærerne er kommet følgende input: Overgangstiden, det er ikke nogen mening i at
sammenlægge klasser for lang tid før sommerferien. Det vil forstyrre mere end det gavner.
Rart at kunne slutte ordentligt af i de ”gamle” klasser – så et par dage er tilstrækkeligt.
Hvis vi foranlediger klassesammenlægninger må klasserne have en størrelse op til 28 elever.
En klassedeling kunne være aktuelt, hvis der på en årgang f.eks er store forskelle på de
konkrete klassers elevtal.
En klassesammenlægning er både pædagogisk og økonomisk motiveret og her tilstræbes, at de
nye klasser ender med et gennemsnit på ikke over 27 elever.
Dette skulle principperne gerne afspejle. En specificering af et afsnit har gjort at principperne
først endeligt godkendes på næste bestyrelsesmøde.
4. Folkeskolereform og Aarhus aftale
Steen orienterede om status på evaluering og tanker om næste skoleår.
Skal der ske ændringer i forhold til i år? Grundlaget er undervisningsmængden og antallet af
elever. Vi ligger i indeværende skole år på vejledende timetal bortsat fra 3. klasse som har 1
ugentlig svømmetime ekstra.
Vi har en ambition om at holddannelse aktiveres yderligere ud over via støtteforanstaltninger,
som i dag er den hyppigst forekomne form for holddannelse. Dette kunne f.eks. være at
årgangene vil kunne mixes på tværs. Fagdage & Studieuger er p.t. temaer som diskuteres.
5. Regnskab 2014
Kommentarer samt tal udleveret.
SFO aktiviteter – vil blive et punkt på et af de kommende møder herunder hvordan elevtallet
udvikler sig og har udviklet sig.
Regnskaberne for både undervisningen og SFO er godkendt. Bestyrelsen udtrykker stor
tilfredshed med hvordan regnskaberne er endt. Dette primært i lyset af forventningerne i det
godkendte budget.
6. Budget 2015
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Prioriteringer i tråd med punkter bestyrelsen har beskrevet i skolens udviklingsplan 2015. (se på
skolens hjemmeside under faneblad ”om skolen”. Udviklingsplanen er afstedkommet dels via input fra
bestyrelsen dels via udviklingspunkter- eller tilsynspunkter fra kvalitetssamtalen).

Status på IT området, som er et af fokusområderne, er at der er smartboards i alle lokaler. Vi
har 2½ klassesæt PC-ere, som er topmodellen. Næste skridt vil formodentlig være at købe et
klassesæt cromebooks i det omfang pengene tillader det.
”Bring your own device” overfor det at købe nye pc-ere er et spændende tema, som vi skal
have analyseret og forholdt os til inden nye store investeringer gøres.
Kompetenceudvikling i forhold til brugen af IT og for den sags skyld kompetenceudvikling
generelt er ikke uvæsentlig og er noget vi har stadig fokus på.
7. Ansættelse af én ny pædagogisk leder
Det konkrete indhold i stillingsopslaget vil blive udarbejdet af ledelsen i samarbejde med
konsulent fra Børn og Unge samt med inputtet fra medarbejderne.
Ansættelsesudvalg består af 3 personer fra ledelsen (Steen, Ann, Steffen), 2 forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen samt 2 medarbejderrepræsentanter (lærernes
tillidsrepræsentant samt en medarbejderrepræsentant fra skolebestyrelsen).
NB Nye regler i forbindelse med ansættelsen – det vil sige et bestyrelsesmøde i umiddelbar
forlængelse af de sidste samtaler.
Procesplan: stillingsopslag slås op den med ansøgningsfrist lige efter påske (uge 15).
Planen er, at første samtale afholdes i uge 16 og anden samtale og testning afholdes i uge 17.
Samtaler søges afholdt onsdage.
8. Principper for samarbejde mellem skole og hjem
Der blev afholdt en inspirationsaften for områdets skolebestyrelser omkring samarbejdet
mellem skole og hjem.
Respons fra de som deltog:
Det at være blevet ført sammen med andre ligeværdige bestyrelsesmedlemmer var givende.
Principperne skal kunne rumme alle ”slags” forældre, både de i forhold til ressourcer og i
forhold til engagement. Robusthed og forskellighed var gennemgående temaer. Alle forældre
har noget at byde ind med/ressourcer, men hvordan får vi sat dem i spil.
Det praksisnære var meget inspirerende specielt hvordan en skole ”tog imod” de nye 0. klasser
Gensidige forventninger – hvordan kommer vi godt fra start.
Punktet er med på de kommende bestyrelsesmøder og dér skal vi have klarlagt hvilket niveau
vi skal skrive principperne på – udgangspunktet er at de skrives på et overordnet niveau.
Men vi diskuterer gerne på alle niveauer. Målet må være at påvirke adfærd. Selve
udmøntningen / implementeringen af principperne er skolens ansvar.
Bestående principper er fra 2009 og trænger umiddelbart til at blive ajourført = kortet lidt ned.
Ledelsen kommer med et udspil efter at have vendt punktet med de pædagogiske
medarbejdere. Straks herefter foreligges bestyrelsen et udspil.
Dette ved vi fra undersøgelser:
9. Meddelelser
En lærer har luftet tanken omkring en forældreforening.
Tanken er selvfølgelig at skaffe penge f.eks.med henblik på
investering i bl.a. Atriumgaarden, IT, udstyr, motion & bevægelse.

Forældre, der engagerer sig i barnets
skolegang samt udtrykker en positiv
holdning til skolen, har stor betydning for
barnets skolegang og videre uddannelse
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Elev ind- og udmeldelser. I indeværende skoleår har skolen fået 14 nye elever (de fleste er
”interne” som kommer fra andre skoler i aarhus og 7 har forladt os (3 fraflyttere samt 2 i
specialtilbud)
10. Eventuelt og næste møde
Næste møde torsdag den 9/4 april, kl. 17.00
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