Skolebestyrelsesmøde den 13.6.2017 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: Ulla Jul Madsen, Thomas Grønborg
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard

Ordstyrer: Charlotte Aagaard

Referent: Steffen Friis Brahe

Punkt

Beslutning

Ansvarlig

126) 10 min
Siden sidst

Katja gav en kort status på, hvor vi var primært i forhold til
planlægningen af næste skoleår.
Vi har i dag sagt ”GO” for at lærerne kan fortælle
forældrene, hvem der er sat på de enkelte klasser næste år.

KU

127) 10 min
Nyt fra eleverne

Elevrådet har afholdt det sidste møde i år. Herfra stort tak
til både Majken og Laust som har været meget engagerede i
arbejdet samt været synlige på skolebestyrelsesmøderne.
Vi håber de kommer igen næste år.

Majken
og Laust

128) Dialog: 40 min
Høring vedr. NYE

Godkendelse af høringssvar

KU

129) Dialog: 20 min
ForældretilfredshedsUndersøgelsen

Hvordan læser vi FTUén, og hvilke nedslag vil vi forfølge i kommende

Der er kommenteringsperiode omkring forslag omkring NYE
og de kommende bebyggelser dér.
Camilla, Peter og Anne Mette er de primære i forhold til at
forfatte kommenteringssvaret.

skoleår?

Anbefale skolen til andre scorer vi meget højt. Vi ligger generelt
en smule over kommunen. Der er meget lille udslag mellem de
højeste og laveste scores.
Stor stigning i overgangen til erhvervsuddannelserne er vi rigtig
glade for ikke mindst, fordi det har haft stort fokus.
Kommunikationsdelen har haft stort fokus og vi kan glæde os
over, at den er blevet bemærket. Stigningen er dog ikke
voldsomt. F. eks. Spot on m.m.
At kommunikation kunne komme med på forældremøder kunne
godt være godt givet ud. Der vil også ske snarlige forbedringer på
hjemmesiden.

KU

Kæmpe arbejde er blevet gjort i forhold til overgangen fra
dagtilbud til skole er ikke slået igennem. Faktisk falder punktet
”overgang fra dagtilbud” ud som noget, vi skal løfte yderligere.
En årsag kunne måske ligge i, at dagtilbuddet er blevet
sammenlagt og måske ikke alt var på plads dér.
2 årgang, 5 årgang og 9 årgang er ligeledes nogle af de nedslag vi
laver. Det arbejder vi med.
Fysiske rammer er det punkt, som scorer absolut lavest. I den
forbindelse kan nævnes, at der er nye vinduer/døre på vej, ny
belysning samt forhåbentlig også ventilation i alle lokaler.

Skolebestyrelsen vil på første møde efter sommerferien
behandle forældretilfredshedsundersøgelsen grundigt,
specielt med henblik på hvilke fokuspunkter vi kunne
fokusere på i næste skoleår. Elevtrivselsundersøgelsen vil vi
berører samtidigt.
130) Dialog: 5 min
Skolebestyrelsens punkt
til intra/hjemmeside

Der kommer nyhedsbrev med ønsket om god sommer samt
lidt omkring lejrskolerne, ekstra svømning i 3. klasse.
Anne Mette skriver.

131) Dialog: 5 min
Punkter til kommende
møder

August: Forældretilfredshedsundersøgelse (LUP), ”Skolen i
Skolen”, Fraværsplan når børn er fraværende,
Vikardækning, Principper, Fremvisning i samfundsfag,
valgfag på Lystrup Skole, Aktiviteter i SFOén.
Tema skolefester – input fra forældrene.

Aftensmad 18.30-20.00

Sommerafslutning

Punkt næste
møde

Næste møde er Tirsdag den 29/8, kl. 17.00

