Lystrup Skole – Skolebestyrelsen
Referat skolebestyrelsesmøde den 25.10. 2016 kl. 17.00-20.00
Forældrevalgte: Peter Marker, Annemette Skjøttgaard, Dorthe Møller, Morten Andersen, Stine Sørensen, Karina Poulsen, Camilla Bisgaard
Elevrepræsentanter: Majken, Laust
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Jan Uhre Thomsen, Michael Korsgaard Lund, Katja Uth
Gæst: Martin Wittenkamp, lærer
Afbud: Charlotte Aagaard (deltog til kl. 18), Dorthe Møller, Stine Sørensen (syg), Morten Andersen
(syg)
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard
Ordstyrer: Peter Marker
Referent: Steffen Friis Brahe
Punkt

Beslutning

54) 10 min
Siden sidst

Atriumgården: nu kommer der snart til at ske noget.
Vi har allieret os med arkitekt som har lavet en helhedsløsning på Atriumgården, bl.a. indeholdende den af eleverne
ønskede par Cour bane. Et større projekt (bilag) i gang sættes nu med stort økonomisk bidrag fra Bygningsafdelingen.
Al belægningen har vi fået betalt.

Ansvarlig

Vigtigt at markedsføre ”spot on” – indeholder rigtig mange Link
spændende klips fra aktiviteterne i hverdagen. Der sker rigtig meget i klasserne og det er langtfra alle turene som
kommer med i spot on.
Skolen har en Facebookside! – en selvstændig generet side
af Facebook. MEN der er ingen der bestyrer den/ejer
den/styrer den. Det er en tilfældigt oprettet side og vi skal
overveje, om vi vil overtage siden fremadrettet, så vi kan
sætte retning.
55) Dialog: 15 min
Nyt fra eleverne

Toiletkampagne: hvordan når vi ud til alle eleverne → plakater. Huske at gøre det rigtige på toiletterne. Konkurrence - hvem holder toilettet bedst.
Mulighed for hvide vægge?
Klassetoiletter – mulighed for beholdning i klassen (sæbe,
papir).
Elevrådet har lavet mangelliste i forhold til toiletterne.

Maiken,
Laust
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56) Dialog: 20 min
Lejrture

Mobilepay – ved rundspørgen tilkendegav mange at de
gerne ville bruge mobile pay.
Diskussion omkring sammensætning af elevture i skoletiden. Forskellige senarier for sammensætning er drøftet
bl.a. med lejrtur i 9 og en tur i 6. klasse.
At rejse i DK er gratis. Udgiftsmæssigt er udgifterne groft
sagt ligeligt fordelt mellem rejseudgifter og personale udgifter.

KU

Der er stor enighed om at en fast udlandsrejse i 9. klasse er
et varmt lejrskoleemne. For at økonomien kan hænge sammen (og det samlede beløb som afsættes til lejrskolen i
dag ikke stiger) vil det være nødvendigt, at eleverne skal
tilvejebringe penge ved diverse aktiviteter (spare op).
Høring
Hvis det kommer til udlandsrejser vil lærergruppen gerne
høres. Denne høring igangsættes, og herefter vi vil lave en
nøjere beregning på, hvor vi ligger i forhold til pris.
En ”sammenrystningstur” i 6. klasse vil ligeledes være noget der vil blive arbejdet på.

57) Dialog: 20 min
Forretningsorden/
Folkeskolens formålsparagraf

Udkast til nyt princip for lejrskoler vil i samme anledning
blive ajourført.
En rettelse i §1 stk. 1.
Lidt snak omkring at få dagsordenen ud på forældreintra
inden bestyrelsesmødet.
På formødet hvor dagsordenen sættes aftales hvilke 2 linjer dagsordenen skal ledsages af, når den gøres offentlig
efter formødet.
Reklame for dagsordenen via spot on?

PM, DM
Dagsorden på
forældreintra
appetitvækker
på formøde

Aftensmad
18.05-18.35
58) Dialog: 30 min
Økonomi

Gennemgang af, hvordan vi tænker økonomi i forhold til
planlægning, forbrug, ressourcer m.m.

SB

59) Dialog: 15 min
Undervisningsmiljø/kost(politik)

”Hovedpine”artikel i JP og medfølgende svar fra os i forhold til igangsatte tiltag er grunden, hvorfor vi har fokus på
kosten igen.

KU

Vi har i dag mulighed for at bestille mad via Elsted-skolefrokost, en mælkeordning samt fri adgang til koldt vand.
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Snakken er ikke kun et spørgsmål om hvad udbuddet i kantinen skal være, men rækker så vidt som til madkultur, spisemiljø, spisefællesskab, rammer og hvilke signaler er det
vi vil udsende.
Punktet er meget omfattende. Det afgøres på formødet til
dagsordenen, hvorvidt der vil være delelementer af punktet, som ville kunne dagordens sættes til næste gang.

60) Dialog: 10 min
Vikarsituation

61) Dialog: 10 min
Princippergenbesøge liste og sætte
næste mødes princip på
dagsorden.

62) Dialog: 5 min
Skolebestyrelsens punkt til
hjemmesiden

63) Dialog: 5 min
Punkter til kommende møder
64) Evt. 10 min
Næste gang

Vurdering på
formøde

Vikarsituationen
– afdækning af forbrug og indhold af vikartimer
Vi fordyber i punktet næste gang. En belysning for stillingtagen til hvordan vi gerne vil formidle den gode historie i
forhold til hvordan vi p.t. opkvalificerer os via uddannelse.

ML, SB

Principper næste gang:
Fra april mødet udsendes med referatet oversigt over principper.
Dannelse af klasser m.m., BYOD, Donationer og ansættelse af personale tages alle næste gang.
Peter har samlet de gode historier gennem aftenen og vil
forsøge at stykke noget sammen. Suppleres med input fra
rådmandsmødet.
Evt omkring kostpolitik punkt 59
Principper punkt 61.

SB
Punkt
næste gang

Tirsdag den 29/11-2016, kl. 17.00
Strategi Lørdag den 19/11, kl. 9.00-15.00

Punkt
næste gang

Bilag

