Referat fra skolebestyrelsesmøde den 26.1.21 kl. 17.00 – 19.00
på TEAMS.
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Louise Kindt, Kristian Kjær, Camilla Bisgaard-Bobner, Martin
Hersom Bien, Karina Veng, Mikkel Brunvold
Elevrepræsentanter: Anne Therkildsen 9x, Lasse Andreassen 9z
Medarbejderrepræsentanter: Sidsel Rudbæk, Tue Andersen
Ledelsesrepræsentanter: Poul Højmose, Michael Korsgaard Lund, Katja Uth
Gæst:
Afbud: Lasse Andreassen
Mødeleder: Louise Kindt
Ordstyrer: Annemette Skjøttgaard
Referent: Katja Uth
Punkt

Beslutning

Ansvarlig

405) Beslutning: 5
min
Hvem skriver ud til
forældrene?
406) Info: 5 + 5 min
Nyt fra eleverne

Louise byder Sidsel velkommen. Kristian skriver til
forældrene.

Louise

Anne beretter, at der grundet online – undervisning ikke
har været noget møde i elevrådet i januar.
På forespørgsel beretter Anne om onlineundervisningen
for de ældste elever, som fungerer langt bedre og mere
varieret end i foråret. Lærerne og eleverne tjekker ind til
hver time og det kører efter skemaet.

Anne

Forældrene i skolebestyrelsen oplever forskellige
læringssituationer for deres børn. Nogle børn har alt for
mange opgaver, andre har for meget luft i skoledagen.
Generelt giver skolebestyrelsen udtryk for, at der kunne
tænkes på skemalagt undervisning for de yngste elever
også, muligvis i hvert fald for 2. – 4. klasserne. Samtidigt
giver bestyrelsen udtryk for, at ikke alle scenarier passer til
alle børn, så forventninger til antal opgaver skal være
tydelige. Bestyrelsen opfordrer til en vekselvirkning
mellem digital undervisning og analog undervisning.
Bestyrelsen er opmærksom på, at nogle forældre har
mulighed for at være hjemmelærer for deres barn, andre
har ikke den mulighed. Selv om det som forælder kan
skønnes dejligt at være tæt på sit barn og følge det, så skal

alle forældre kunne opleve, at deres børn kan følge
undervisningen uden stor hjælp hjemmefra.
Skolens lærere har på en 3 timers workshop videndelt om
onlineundervisning. Fokus har været på, hvordan
onlineundervisning kan være mere varieret, inkludere
bevægelse og tværfaglighed og få eleverne fra skærmen.
Lærerne oplever, at den nuværende onlineundervisning
giver mulighed for at følge eleverne og tilrettelægge
undervisningen ift. det enkelte barns behov, og at
forældrene skal melde tilbage til den enkelte lærer, hvis
deres barn har andre behov.
Skolen har pt. 27 børn i nødpasning og undervisning og 12
elever fra de ældste klassetrin i nødundervisning fysisk på
skolen.
Generelt har skolen indtil nu fået positive
tilbagemeldinger fra forældrene. Skolen vil tage
bestyrelsens bemærkninger og udsagn om et
øjebliksbillede med tilbage til drøftelse.
407) Oplæg og
godkendelse: 35 + 5
min
Princip og tilsyn

Kristian og Mikkel fremlægger deres oplæg om princip for
digitale medier.
Skolebestyrelsen vender udvalgets overordnede
bemærkninger vedr. princippet og tilføjer kommentarer
samt diskuterer princippets overskrift. Udvalget vender
tilbage med et udkast til princippet.
Tilsynet, som skolebestyrelsen ønskede at have i
sammenhæng med princippet, henlægges til næste møde.

Kristian og
Mikkel

408) Drøftelse og
beslutning: 20 + 5
min
Evaluering og
planlægning

Skolebestyrelsen skal igennem op til 12 principper på
årsbasis. De to næste principper, skolebestyrelsen skal
gennemgå, er princippet om undervisningens
organisering, (februar: Louise og Annemette) samt
princippet for kommunikation mellem skole og hjem
(marts: Karina og Camilla)
Evt. spørgsmål til ledelsen sendes en måned i forvejen til
ledelsen, så skolen har mulighed for at forberede sig.

Louise

409): Info: 20 min

Madfærd har søgt Aarhus Kommune om tilladelse til
samarbejde med Lystrup Skole vedr. Madfærd. Aarhus
Kommune har henvist til, at man afventer Aarhus
Kommunes vision om skolemad i 2024. Skolen kommer
fremadrettet ikke til at have en kantine grundet skolens
økonomi.
Arbejdet med trivselsmålingen er udsat til et senere
tidspunkt, da workshoppen, der var berammet til arbejdet
med trivselsmålingen, blev brugt til samarbejde om online
undervisning. Elevernes trivselsmåling er udsat fra
national side.

Katja/Michael/
Poul

Arbejdet om medarbejdernes sociale kapital er henlagt til
det er muligt med fysiske møder.
Dan Tornehave, skolens nye afdelingsleder, var på besøg
på skolen i sidste uge for at sige goddag.
410): Info: 7 min

Hvad skal skolens forældre vide noget om?
Coronaskole
Diverse info

411): Opsummering: Louise sætter deadline for tilbagemelding vedr. referat.
2 min
Referat

Kristian

Louise

