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Punkt
Beslutning
82) 10 min
Siden sidst

Referent: Steffen Friis Brahe
Ansvarlig

Vi har ansat en studenterhjælp som
kommunikationsmedarbejder Rie Rossen i vores
bestræbelser på at højne kommunikationen.
Forældretilfredshedsundersøgelsen er på vej – inden den vil
vi gerne tydeliggøre hvad der er sket siden sidst. Der vil
komme 2 info skriv som intro til undersøgelsen.
Resultaterne fra både elevtrivselsundersøgelse og
medarbejdertilfredshedsanalysen (social Kapital) er på vej
til at blive offentliggjort og herefter behandlet. I vil høre
mere ved næste møde.
Lærer i udskolingen Camilla Krogsgaard har fået andet job
(og havde sidste dag i dag) og i den forbindelse har vi både
som led i 2020 kompetencefag kravene og selvfølgelig for at
dække Camillas skema, ansat Michael Dam og Karoline.
Der er fra kommunens side meget stort fokus på
linjefagskompetencerne 2020 og at vi når den rette
dækning dér.

83) Dialog: 10 min
Nyt fra eleverne

Elevdag:
Forslag til hvordan eleverne gerne så kantinen se ud.
Mulighed for gruppearbejde/spise/hygge/læsehjørne.
Planter ville gøre godt i kantinen.
Elevrådet har prioriteret og har skillevægge (på hjul) og
whiteboards som første prioritet. Prioriteringslisten er givet
til ledelsen til videre behandling.
Toiletterne – elevrådet har lavet sedler til ophængning på
toiletterne både i indskoling, mellemtrin og
udskoling. Målet er at der ikke ”svines” så meget.
Elevrådet har et stort ønske at toiletterne males hvide.
Mere bevægelse i undervisningen. Elevrådet har forelagt
lærerne udarbejdede plakater, til ophængning i de enkelte
klasser. Målet er at fremme bevægelse / lege. En
hjemmeside ”sæt skolen i bevægelse” har en masse lege til
brug i de enkelte fag. ”Brainbreakers”.

Link

Skolebestyrelsesmøde den 28.2.2017 kl. 17.00-20.00
84) Dialog: 20 min
LUP

Gennemgang og godkendelse af LUP’en.

Kan ses på hjemmesiden fra 13/3
Det er i store træk omdrejningspunkterne/arbejdspapiret
for skolens medarbejdere/ledelse i indeværende og det
kommende skoleår. Læs mere om bl.a. politiske
beslutninger, samarbejdsrelationer og vores 4 lokale
indsatsområder.

KU

Link

Når noget forandrer sig, er det ledelsens ansvar at bringe
forandringerne op.
85) Dialog: 20 min
Kost(politik):
Arbejdsbilag sendt ud med dagsorden

Oplæg vedr. kost/rammer.

En snak omkring om pauserne giver mulighed nok for at
børnene kan spise, specielt i forhold til de lange dage.
Hvordan får man en madpakke så den kan vare hele dagen?
Kostpolitik for Lystrup Skole på nettet er fra 2007!
Måltidspolitik i stedet for en kostpolitik?
Er det et princip eller en hensigtserklæring vi er ude i. Vi er
inde i privatsfæren/forældre området (specielt i forhold til
have en ordentlig madpakken med og det at gå i Brugsen),
men også et læreransvar. Lærerne har brug for
forældreopbakningen.
Det er en kulturforandring, der skal skabes. Vi skal som
skolebestyrelse tage nogle valg og skabe miljøerne - altså
sikre børnene sidder ned og bliver.
Kunne man tænke UUV ind i spisningen måske suppleret
med en højt læst historie.

Stine/
Karina

I forhold til planlægningen af næste skoleår er pausetiden
et vigtigt punkt. Er det nok pauser vi har nu eller skal der
ændres på noget.
Forslag om at udarbejde en hensigtserklæring, hvori der
ligger en forventningsafstemning mellem lærer og forældre.
En kontakt til brugsen så det ikke nødvendigvis er giflerne
men måske salat baren (skolerabat) som står forrest og er
det børnene møder, når de komme i brugsen.
Det her startskuddet på noget. Vi laver et udvalg, hvor vi
formulerer, hvordan vi ser miljøet/kulturen og hvilke
præcisereringer / ønsker der skal til.
Forventningsafstemningen mellem skole og forældre.
Holdet er Karina, Charlotte, Ulla
86) Dialog: 5 min
Status høringer

Status på FU/Klub

Vi afventer indstillingen godkendes i byrådet. Vi forventer
den store proces går i gang her i foråret.

Camilla
kontakter
Brugsen
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Aftensmad 18.05-18.35
87) Dialog: 15 min
Budget

Steffen fremlægger regnskab 2016 og budget 2017

SB

Budgetlægningen 2017 starter nu med
1) Forventning af elevtal og dermed klasser
2) Hvordan skal SFO’en organiseres
3) Forholdende til ressourcerne. Lærerne er i
tænkeboks omkring holdninger til ledelsen i forhold
til bl.a. om vi skal differentiere ressourcerne (f.eks.
vægte fagopdelt undervisning anderledes end
støtte/AKT m.m.)
Regnskabsbeskrivelserne for 2006 kan findes i bilagene.
Bilag 5 & 6 er de deciderede regnskaber.

Bilag 3 & 4
Bilag 5 & 6

Skolebestyrelsen godkendte regnskabet 2016.
88) Dialog: 25 min
Princip for lejrtur

SB
Springende punkter:
Indsamling – hvordan får klasserne råd til at supplere
skolens bidrag op til en udlandsrejse. I dag giver skoler kr.
1.000,- pr elev – der kræves ikke forældrebetalinger ud over
75 kr./døgn til kost. Yderligere bidrag vil kunne gives via
forældrerådskassen, sponsorater eller indsamlinger via
f.eks. at arbejde for en erhvervsvirksomhed.
Hvordan tolker vi den tid lærerne er sammen med børnene
– er det understøttende undervisning.
UUV
Planlægning af afspadseringen for de lærer der tager på
lejrskolen således den afholdes hvor ”det gør mindst ondt”.
Ledelsen præsenterer et nyt forslag til finansiering af lejrskoleture fremadrettet.

Vi vil forsøge af afklare disse punkter og efterfølgende
fremlægge et driftsbudget og et udkast til princip til
lejrskoleprincip. Ledelsen forholder sig til støtteordninger.

KU/SB

89) Dialog: 20 min
Hvor er vores børn?

Undersøgelse af hvor vores distriktsbørn går i skole. Bilag: Vandrestatistik

KU/PM

90) Dialog: 10 min
Skolebestyrelsens punkt
til hjemmesiden

Vikarsituationen. Udkast kommer til skolebestyrelsen kommer fra Michael.

91) Dialog: 5 min
Punkter til kommende
møder
92) Evt. 5 min

Der sker en vandring – vi har negativ vandring fra
distrikterne på ca 10 børn, og det er en udvikling vi gerne vil
ændre. Det er et stort fokuspunkt hvilke historier der er i
byen. Det er ikke helt ligegyldigt hvad vi profilerer os på.
Situationen omkring kravene/behovet for kompetenceløft
som forårsager fravær og vikarer har været drøftet og
ledelsen sender forklaring ud.
Marts: Budget 2017, SpotON, Støtteforening, Lejrskole
April: Digitaliserede læremidler - PLC
Maj:
Der vil opstå et behov for arbejde med lyd osv. – ”rolige”
steder hvor der kan eksempelvis optages lyd.

Næste møde Tirsdag den 28.3.2017, kl. 17.00
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