Lystrup Skole – Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsesmøde den 30. 8. 2016 kl. 17.00-20.00
Forældrevalgte: Peter Marker(PM), Annemette Skjøttgaard(AS) , Dorthe Møller(DM), Morten Andersen(MA), Stine Sørensen(SS), Camilla Bisgaard(CB), Karina Vedstesen(KV)
Elevrepræsentanter:
Medarbejderrepræsentanter: Torben Grønborg(TG), Charlotte Aagaard(CA)
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe(SFB), Jan Uhre Thomsen(JT), Michael Korsgaard Lund(MK), Katja
Uth(KU)
Afbud:
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard
Ordstyrer: Peter Marker
Referent: Steffen Friis Brahe
Punkt

Beslutning

30) 10 min
Præsentation af hinanden

3 nye bestyrelsesmedlemmer – Stine, Karina og Camilla
– velkommen til dem.
Velkommen ”tilbage” til Peter, Dorthe, Morten og Annemette, som alle har flere års bestyrelsesarbejde i
baggagen. Morten er nu fuldgyldigt medlem efter sidste år at have trådt til som suppleant.
Første møde også for Charlotte Aagaard (medarbejderrepræsentant) og Michael Korsgaard (pædagogisk leder
for SFO og indskoling) – velkommen til dem.
Nyt driftsanlæg er blevet installeret og snart funktionsdygtig. Forhåbentlig det ”normaliserer” energiforbruget
som med det gamle anlæg var meget højt.
Keramiske rensningsfiltre er blevet erstattet med sandfiltre. Rundtur til de nye 100kvm kælder som er nødvendige for at kunne huse det nye driftsanlæg og som
også vil rumme driftsanlægget til den - af svømmeklubben - påtænkte etablering af nyt svømmebassin.
Nyt initiativ – måling på læsning i 1. klasse ved læsevej- KU
lederne. Gennemgang af tests (klassekonferencer),
hvor testresultaterne blev gennemgået med 1. klasse
lærerne. Nuværende 2. klasse ligger over landets gennemsnit i læsning og har rigtig flotte resultater.
Vinduespartierne m.m. skal skiftes som led i kommunens Aa+ projekt, hvor der er fokus på energibesparende foranstaltninger. Også andre energiprojekter står
til at blive gennemført.
Synlig læring er det nye store projekt. Feedback til hinanden, sparring, snak om effekten på børnenes læring
med følgespørgsmålet ”hvad skal der så til for at det giver effekt på børnenes læring”.

31) Rundtur: 15 min
Svømmehallen

32) Orientering: 10 min
Siden sidst

Ansvarlig
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33) Dialog: 10 min
Konstituering, valg af formand og næstformand
34) Dialog: 30 min
Forretningsorden, mødedatoer, afbud, ”debatregler”

Digitalt nyhedsbrev – spot on – kommer hver anden
uge. Kommunikationsstrategien er ikke færdigskrevet,
men enkelte tiltag igangsættes nu med det formål at
komme ”tættere” på skolens interessenter, primært
forældrene. Tiltag med en kommunikationsmedarbejder (studentermedhjælper) – er under overvejelse som
led i kommunikationsstrategien.
Skoledagen – kortere skoledag skal styrke kvaliteten
med fokus på trivsel (indskolingen) og naturfagene (udskolingen).
2 UUV lektioner er ”konverteret” til 2. voksen/2. lærerordninger. Konkret er skoledagen blevet 20 min kortere
hver dag afhængig af hvordan skemaet er lagt.
Nye ringetider og omlægning af motion og bevægelse
har ligeledes medvirket til, at vi har kunnet gøre skoledagen kortere og dermed SFO tiden længere.
Som formand genvælges enstemmigt Annemette
Skjøttgaard. Som næstformand genvælges enstemmigt
Peter Marker.
Udvalg (PM/DM) til at revurdere Forretningsordnen.
AS
ForretningsForretningsordnen er et punkt næste gang.
ordnen punkt
Valg af SFO-forældreråd og forsøg på etablering af et
næste gang
(PM/DM)
sådant er et fokus punkt.
Mødedatoer: Opbakning bag at fremtidige møder afholdes sidste tirsdag i måneden - Kl. 17.00-20.00
Konkrete datoer: 27/9, 25/10, 29/11, 13/12, 31/1,
28/2, 28/3, 25/4, 30/5 samt 13/6.
Forslag til debat regler fra hæftet ”skolebestyrelsens arLink
bejde - introduktion”
Vi vil efterleve debatreglerne på side 10.

Aftensmad 18.15-18.45
35) Dialog: 5 min
Strategidag

36) Dialog: 10 min
Mobiltelefoner

Arbejde med strategi/profil/LUP
Forslag: 29.10, 19.11, 3.12
Udviklingspunkter til den lokale udviklingsplan er i fokus. Mulighed for en involverende proces via en eventuel arbejdsdag. En arbejdsdag for at skolebestyrelsen
Arbejdsdag
vil kunne præge/påvirke udviklingspunkterne.
Lørdag den
19.11.2016 Kl. 9-15
Der planlægges en arbejdsdag Lørdag den 19.11.
Savner retningslinjer angående mobiltelefoner, der giTG
med input
ver medarbejdere større ”råderet” over elevernes mod- Bilag
fra indskoling –
biltelefoner. Vi har ikke store problemer med mobiltemellemtrin – udskoling
lefoner, men medarbejderne vil gerne kunne iværksætte tiltag forhold til mobiltelefonerne.
MA & TG forslag til
Tanken er minimumsregler differentieret for de enkelte formulering.
trin.
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37) Dialog: 10 min
Dialogmøde med Rådmanden 2/11 på Elsted skole.
38) Orientering: 20 min
Stærkere fællesskaber

Mødet er fra kl. 17-19. Skolelederne i område vest summer om emner.
Stine, Dorthe, Annemette, Michael har sat kryds i kalenderen.
Oplæg om Strategi/vision Aarhus Kommune/Lystrup
KU
Præsentation
Skole v./KU
som bilag

39) Dialog: 25 min
LUP

Arbejde med Bilag 3 – se bilag.

40) Dialog: 5 min
Skolebestyrelsens punkt til
hjemmesiden (fast punkt)

Nyhed skrives (PM/AS). Billede af hele bestyrelsen.
Vi vil gerne gøre mere for at flere interesserer sig for
bestyrelsen arbejde bl.a. via at læse referatet. Ved udsendelse af referatet gøres præsentationen mere appetitlig.
Økonomi – Status.

41) Evt.

KU
Udsættes til
næste møde

