Skolebestyrelsesmøde den 30.5.2017 kl. 17.00-20.00
Forældrevalgte: Peter Marker, Annemette Skjøttgaard, Dorthe Møller, Morten Andersen, Stine Sørensen,
Karina Poulsen, Camilla Bisgaard
Elevrepræsentanter: Maiken, Laust
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Michael Korsgaard Lund, Katja Uth, Ulla Jul Madsen
Afbud: ingen
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard
Ordstyrer: Ulla Jul Madsen
Referent: Steffen Friis Brahe
Punkt

Beslutning

Ansvarlig

116) 10 min
Nyt fra eleverne

Afledt af bevilling på godt tkr 100 til Læringsmiljøer, har vi
modtaget forslag fra 2 møbelfirmaer til indretning.
Elevrådet har behandlet forslagene og har godkendt, at vi
arbejder videre med et af forslagene – forslaget hvor
elevrådets oplæg er blevet (mest) inddraget.
Forslag om skiftevis klasse oprydning i fællesrummene.
Regler i forhold til hvordan vi behandler møblerne.
Forslaget som det foreligger lige nu har en omkostning
noget over de bevilgede tkr 100, så ledelsen vil vælge lidt til
og fra, forsøge at finde midler fra nogle af de andre
projekter og gøre dette ud fra at den overordnede
indretning nu er fastlagt.

Majken
og Laust

117) Dialog: 20 min
Logo – og 3 nye visioner.

Genoptag af emnet ift. sidste møde og efterfølgende drøftelser på mail.

AS/KU

118) Dialog: 20 min
Planlægning 17/18

Skal vi have et princip om specialundervisning?

Spørgsmålet er, om vi skal forsætte den tidligere udsendte
proces eller der skal ske tilretninger.
Vi vil gerne have et nyt logo. Der er skitseret en procesplan,
som involverer både børn, skolebestyrelse og
medarbejdergruppen.
Der skal laves et nyt logo ud fra 3 værdier som fremadrettet
skal være de som kendetegner Lystrup Skole. Processen
skydes i gang med en ½ pædagogiske dag, hvor
medarbejdergruppen og bestyrelsen finder frem til de 3
værdier, således arbejdet at de 3 værdier også vil fylde
meget og vigtighedsmæssigt være på fuld højde med det
nye Logo.
De bestående værdier indgår som afsæt i processen, som
link
igangsættes som skitseret.

Støtte i faglighed & adfærd er det vi snakker om, når vi
snakker om specialundervisning. (under 12 lek/uge)

KU

Et princip skulle kunne informere forældre om, hvorfor vi er
endt hvor vi er i forhold til, hvad vi kan tilbyde et barn med
særlige behov.
Synlighed i forhold til hvad man kan forvente af os.
I overvejelserne ligger også at kunne have et tilbud, som
kan ”aktivere” børn som har fravær fra almen klassen. Vi vil
gerne kunne bruge nogle af støtteressourcerne dér.
Katja – vil på et af de kommende møder komme med
forslag til, hvordan principperne kunne lyde.

Action KU

Specialundervisning ud over den 12. lektion er i Aarhus
kommune én lærer til 5-7 børn. Vi har gennem de sidste år i
stor udstrækning tilbudt 1 til 1 for de lektioner under 12
lektioner. Det vil vi fremadrettet ikke kunne gøre primært af
økonomiske årsager.
Hvordan udnytter vi i skoleåret 17/18 To – voksenordning (UUV)?

Der er fortsat mulighed for at forkorte skoledagen og få
mere kvalitet i undervisningen ved at konvertere 2 UUV
(understøttende undervisningstimer) til 2 lærerordninger.
I udskolingen er det naturfagene, som tilgodeses med en
ekstra lærer.
I indskolingen varetages UUV lektionerne af både lærere og
pædagoger. Hvert årgangsteam har taget stilling til, hvad de
gerne vil arbejde med.
I mellemtrinnet er der ingen UUV timer at ”tage af”.
UUL (lektietimerne) vil kunne konverteres, men det har vi
ikke valgt at gøre i år.
Skal vi fortsætte med den ekstra svømmetime?

Ubetinget ja i forhold til 3. klasse – vi tilbyder en ekstra
svømmetime til 3. klasserne fortsat.
Hvis 6. klasserne vil kunne få mulighed for at svømme – en
del af året – ville det kunne være værd at udnytte, hvis der
er ledige positioner i svømmehallen.
Skolebestyrelsens holdning er jo mere motion jo bedre.
119) Dialog: 15 min
FU/Klub

Hvad er status? Hvor er vi henne ift. processen?

KU

De første møder i styregruppen er afholdt og en foreløbig
tidsplan er skitseret.
Indstilling bevilges forhåbentlig i byrådet den 7/6.

Link

Når det sker vil vi begynde arbejdet omkring
1) SFO reetablering af faciliteter på Elstedgaard og
indflytning af 3. klasserne
2) Håndværk og Design
3) FU (klub) ind på skolerne
I projektet ligger vi skal tænke på skolen som en Børn og
Unge bygning og det i et 0-18 års perspektiv.
Der er studietur den 26/6 til 3 århusianske skoler. Stine og
Karina har meldt tilbage, at de gerne vil på studietur. Man
melder selv ind til Katja/Steffen, hvis man ønsker at deltage.
Aftensmad 18.10-18.40
120) Dialog: 15 min
Nye

I forbindelse med Nye overvejer kommunen placeringen af
børn indtil skolen i Nye er bygget – Lystrup Skole er en af
mulighederne ind i denne tænkning – fremlæggelse af de
forskellige tiltag. Der vil være kommenteringsperiode fra
30/5 til 30/6.
Punktet behandles på næste bestyrelsesmøde, og gerne så
vi kan snakket ud fra et kommenteret forslag.
1) Alle læser materialet igennem
2) Anne Mette samler indkomne forslag til et udkast.

KU

Skoleprognose

Link

Alle vil undervejs kunne bidrage ind med bidrag.
121) Dialog: 20 min
Lejrskole

Genoptag af emnet ift. sidste møde og efterfølgende drøftelser på mail.

AS/KU

Vil Berlin være destinationen eller skal formuleringen være
mere bred?
Bred enighed omkring, at vi i principperne ikke skriver
konkret rejsemål.
Peter Marker tog forbehold og ønskede at fastholde, at 9.
klasse studieturen på Lystrup Skole fast går til Berlin, jf.
tidligere principdrøftelse i skolebestyrelsen.
Konkret destinationspunkt lader vi til lærerne og eleverne
at beslutte.

122) Dialog: 25 min
SFO - budget

Fremlæggelse og godkendelse af SFO budget. Se bilag.
Samt første spadestik ift. hvordan vi tænker om SFO fremadrettet.

I det kommende år vil vi bruge Elstedgaard bevidst derhen
at så mange af SFO børnene som muligt vil kunne nyde godt

SFB

af faciliteterne. Og det er de faciliteter vi både via
anlægsprojektet, rull m.m. vil reetablere på Lystrup Skole.
Michael laver en udmelding til forældrene omkring hvad
SFO’en rummer og hvad planen er for kommende skoleår.

Action ML

I forhold til budgetter er de 2 største udfordringer at
forudse børnetallet samt det at have aktiviteter på 2
matrikler.
Budgettet er godkendt.
123) Dialog: 20 min
Siden sidst

PCére – er ankommet, BYOD – Vi forventer et setup efter
sommerferien, hvor vi har ca 170 computere ekstra vi skal
have aktiveret. (krav til egne computere)
Udemiljøer – der arbejdes lige nu på at lave den bedst
mulige reetablering af faciliteterne fra Elstedgaard på
skolens matrikel. Dette sker både via at vi p.t. søger
fonde/legater for penge til etablering af faciliteter ligesom
reetableringen indgår som en stor del af den kommende
Anlægs/RULL proces (se punkt 119).
Vi vil være på forkant med lukningen af Elstedgaard. Vi
forventer ikke Elstedgaard lukker før tidligst starten af
skoleåret 2019/2020, altså om minimum 2 år.
Ansættelser - Vi har ansat 3 nye lærere til erstatning af de
lærere, der går på pension efter sommerferien. Ligesom vi
har fået 1 ny pædagog, som også starter 1/8-2017.
Kantine – (se elevernes punkt nr. 116)
Borgmesterens besøg
Tirsdag den 27/6 får vi 1 times besøg af Jakob Bundsgaard.
Program er sendt til borgmesterens afdeling.
Bestyrelsen melder selv ind hvem som gerne vil deltage i
besøget. Camilla har givet tilsagn.

124) Dialog: 5 min
Skolebestyrelsens punkt
til intra/hjemmeside
125) Dialog: 5 min
Punkter til kommende
møder

Nyheder: lejrskole til udlandet i 9. klasse, svømning i 3.
klasse, kortere skoledag, SFO forældrerådsvalg.
Anlægsprojekt når byrådet har bevilget (forventet 7/6)
Juni: Høring vedr. Nye
August: LUP, Vikar, Principper, Fremvisning i samfundsfag

Næste møde 13/6, kl. 17.00

KU

