Lystrup Skole

Referat af skolebestyrelsesmøde
onsdag den 26.8.2015 kl. 17.00 – senest 20.00 i mødelokalet
Mødeleder: Dorthe
Ordstyrer: Torben
Referent: Steffen
Pkt. Kl.
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1
17.00 Godkendelse af
dagsordenen
2
17.05 Indstilling af en lærer
til fastansættelse
3

17.10

4

17.25
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Mål for mødet

Bemærkninger
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Ansættelsessamtaler tidligere på
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Principper for
samarbejde mellem
skole og hjem
Principper for
holddannelse
Principper for
understøttende
undervisning
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Udkast

Beslutning

Udkast

Beslutning

Udkast

18.30

Regnvandsbassinet

To bilag

7

18.40

8
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19.00
19.20
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19.30

11

19.40

Evaluering af årets
bestyrelsesarbejde
Starten på skoleåret
Valg af formand og
næstformand
Fastlæggelse af datoer
for bestyrelsesmøder
Meddelelser

Orientering og
beslutning
Drøftelse

12

19.50

Eventuelt og næste
møde

Orientering
Beslutning
Beslutning

Se forslag i mail
Elevtalsprognose.
Børnetal i SFO.
Til- og fraflytning
af elever.

Lystrup Skole

Referat:
Til stede: Steen, Jan (referent), Per, Torben, Erik, Jeanett, Annemette, Dorthe
Punkt 0:
Steen informerede om, at han stopper som skoleleder d. 31/1 2016. Der blev stillet spørgsmål
om, hvad der skal ske fremadrettet. Kommer Jane med et oplæg til debat om struktur og type
af leder? Steen taler med Jane d. 26/8 2015, og der meldes tilbage til bestyrelsen.
Punkt 1:
Der skal tages stilling til ekstra spørgsmål til forældretilfredshedsundersøgelse under
eventuelt. Det skal der ikke!
Punkt 2:
Der blev informeret om dagens samtaler. Der var to til samtale og tretten havde søgt
stillingen. Bestyrelsen indstillede Ninna Munch Jensen til en faste stilling. Hun har ikke tysk
på linje men er villig til at tage en uddannelse.

Punkt 3, 4, 5:
De overordnede principper blev gennemgået:
(3) Sætningen: ” involverer barnet i samarbejdet i forhold til deres alder og udvikling” ændres
til involverer barnet i samarbejdet under hensyn til deres alder og udvikling”
Ellers er der ingen ændringer her.
(4) Steen forklarede kort, hvordan virkeligheden er nu. Det er svært at lave strammere
principper, da det låser for muligheden af løsninger.
Spørgsmål: Hvad er det, der er styrende for holddannelse. Økonomi, relationer, faglig fokus,
praktisk? Blanding af alle alt efter behov!
Ingen ændringer.
(5) Skal der nævnes læsetræning som en del af den understøttende undervisning? Ja, så der ændres i

sætningen: ” Motion og bevægelse er et væsentligt element i den understøttende undervisning”
Til: ” Motion og bevægelse samt læsetræning er væsentlige elementer i den understøttende

undervisning.”
Ikke flere ændringer.
Punkt 6:
Kort info. Punktet flyttes til næste gang, når Steffen er med.
Punkt 7:
Skubbes til næste gang.
Punkt 8:
Steen fortalte kort om skolestart. Vi har ansat Liv i et vikariat til tysk. Vikaren for Lene
Jønson sprang fra i sidste øjeblik, men Freja er ansat i stedet. Christine er blevet fastansat og
Sisse er blevet ansat som vikar for Mette. Ulla stopper 1. sep. 2015
Sammenlægningen af 4. årgang og 8. årgang går det godt overordnet set.
Ann er fratrådt
Rådmanden har været på besøg.
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Punkt 9:
Dorthe takker af. Punktet skubbes til næste gang, hvor der er et større fremmøde. Tænk på –
indtil da - hvor I ser jer selv i bestyrelsen i fremtiden ☺

Punkt 10:
De ligger fast på
Tor 1.10
Man 2.11
Tir 8.12
Man 25.1
Tir 1.3
Ons 13.4
Tor 12.5
Man 13.6

Punkt 11:
Lidt faldende elevtal ifølge prognoserne. Men vi ligger ret stabilt på 30 klasser.
12 elever er flyttet og 10 er kommet til. 2 er flyttet fordi de gerne ville til en anden skole og
10 er taget på efterskole.
Der møder elever ind kl. 7.30, der ikke er tilmeldt morgenåbning. Der er ikke opsynspligt
med disse børn før kl. 7.50, og det kommer der et skriv ud om. Det kører forholdsvis
problemfrit, men der er børn der sidder på computere og tilgår sider, de ikke altid er gamle
nok til at tilgå. Vi melder det ud præventivt, inden der sker noget, så alle er klar over
regelsættet.
Punkt 12:
Atriumgård: Per, Torben og elevrådet er kommet med et forslag til atriumgården. Det vil vi
gå videre med. Der tages en oversigt over forslaget med på næste møde.

