Referat fra skolebestyrelsesmøde den 22.2.22 kl. 17.00 – 20.00 i
H1
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Kristian Kjær, Camilla Bisgaard-Bobner, Martin Hersom Bien,
Karina Veng, Mikkel Brunvold, Nina Saustrup
Elevrepræsentanter: Selma Schmidt, Lucas Johansen
Medarbejderrepræsentanter: Helle Helbo, Tue Andersen
Ledelsesrepræsentanter: Sidsel Rudbeck, Katja Uth, Christina Birch Mogensen
Gæst:
Afbud: Christina Birch Mogensen, Karina Veng, Annemette Skjøttgaard, Lucas Johansen
Mødeleder: Kristian Kjær
Ordstyrer:
Referent: Katja Uth

Punkt

Beslutning

Ansvarlig

502) Beslutning og
velkommen: 3 min

Hvem skriver ud til forældrene?

Martin

503) Information: 10 + 5
min
Nyt fra eleverne

”Vild med vilje” er klar til at komme til foråret: områder med
vild natur og spiselige blomster. Eleverne kan være
opmærksomme på, at der er en pulje, man kan søge i Aarhus
Kommune.
Indsamling af skrald på tværs af alle klasser i en enkelt lektion
om ugen. Der er brug for at ”snappere” bliver indkøbt.
Pant til pant har været diskuteret i ungebyrådet og bliver rejst
i elevrådet på Lystrup Skole.

Selma

504) Drøftelse og
beslutning: 25 + 5 min
Princip 2 og tilsyn

Princip 2 præsenteres.
Opdateret princip for underretning af hjemmet om elevens
udbytte af undervisningen godkendes.

Camilla og
Kristian

505) Info: 20 min

Diverse info fra skolen.

Katja

18.10 – 18.40
506) Drøftelse og
beslutning: 25+ 5 min
Princip 5 og tilsyn

Pause
Mikkel (tovholder) og Nina kommer med et oplæg på princip 5
og sender evt. spørgsmål vedr. tilsyn til ledelsen forud for
mødet.
Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og andet
pædagogisk personale

Mikkel og
Nina

507) Drøftelse og
beslutning: 40 min
Branding

Branding af skolen hører til de emner skolebestyrelsen
besluttede at arbejde med i det nuværende
skolebestyrelsesår.
Skolebestyrelsen:
• booste ny 0. klasses arrangementer dele via 8520
• deltage ved forældrearrangementer i børnehaven –
ældstegrupper
• deltagelse ved Åbent Hus
• dele arrangementer i 8520 gruppen
Aktiviteter med børnehavebørn som kommer på besøg på
skolen – arrangeret af elever
1) Skolen inviterer børnehaver på besøg INDEN
forældrene træffer beslutning om skolevalg
2) Elevrådet i samarbejde med skoleledelsen/lærere
arrangerer aktiviteter for børnehavebørn
3) Børnene kommer hjem og fortæller deres forældre,
hvor fantastisk Lystrup skole er. Børnehavepersonalet
tager også billeder fra dagen og viser forældrene
4) Fast skolepraktik af elever i børnehaverne

Elever kan skrive artikler til lokalavisen
1) Afdække, hvilke aviser/medier kunne være
interessante (lokalavisen, LystrupLiv, Aarhus Onsdag
osv)
2) Kontakte aviserne/medierne og undersøge, hvad skal
der til for at de publicerer elevernes artikler, hvad er
relevant osv, f.eks. om et konkret projekt (”Vild med
vilje” som eksempel)
3) Samarbejde med aviserne/medierne

Elever kan lave kontent til instagram – bl.a. om de ting som
bliver diskuteret i elevrådet (”Vild med vilje” osv)
1) Vis rundt på skolen
2) Vis den nye ”Vild med vilje” eller andre projekter
3) Billeder/videoer fra valgfag
4) Billeder fra foredrag

Forældrene:
•
•
•
•

Forældre ”feed” instagram
Spotte instagram – talenter blandt forældrene – starte
med de nye 0. klasses forældre i gang
Samarbejde med instagram – influencer
Åbent Hus deltagelse af 1. klasses forældre

Katja og
Kristian

508) Info: 5 min

Hvad skal skolens forældre vide noget om?
Elevrådet arbejder med grøn omstilling. De har taget initiativ
til en fælles affaldsindsamling, som går på skift mellem
klasserne. Der er også planer om at få vilde blomster på en del
af græsarealerne.

Martin

Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af
undervisningen blev gennemgået. Skolebestyrelsen har fokus
på, at forældrene får en kvalitativ indsigt i både faglighed og
trivsel, så forældrene kan understøtte deres børns udvikling.
Skolebestyrelsen vil gerne styrke brandingen af Lystrup Skole.
Derfor blev der holdt en brainstorm. Der blev fundet mange
gode idéer, som der vil blive arbejdet videre med.

509) Godkendelse og
underskrift af dagens
referat
Referat

Kristian
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