Referat fra skolebestyrelsesmøde den 14.6.22 kl. 17.00 – 20.00 i
H1
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Kristian Kjær, Camilla Bisgaard-Bobner, Martin Hersom Bien,
Karina Veng, Mikkel Brunvold (deltager fra punkt 542), Nina Saustrup
Elevrepræsentanter: Selma Schmidt, Lucas Johansen
Medarbejderrepræsentanter: Helle Helbo, Tue Andersen
Ledelsesrepræsentanter: Sidsel Rudbeck, Katja Uth, Christina Birch Mogensen, Anders Houlberg Bentzen
Gæst:
Afbud: Karina Veng, Martin Hersom Bien,
Fraværende:
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard
Ordstyrer: Kristian Kjær
Referent: Katja Uth

Punkt

Beslutning

Ansvarlig

540) Beslutning og
velkommen: 3 min

Hvem skriver ud til forældrene?
Nina skriver ud.

Annemette

541) Info: 5 + 5 min
Nyt fra eleverne

Elevrådet har på det seneste møde talt om hærværk, og hvad
der kan gøres ved det. Indsatsområde næste skoleår.

Selma og
Lucas

542) Information og
godkendelse: 10 + 5 min
Timefordelingsplan, § 16b,
d, og e.

Præsentation af skolens timefordelingsplan, samt endnu en
præcisering ift. brugen af § 16. Skolebestyrelsen godkender
timefordelingsplanen og anvendelsen af §16 e til Mellemform.

Christina

543) Drøftelse og
beslutning: 10+ 5 min

Skolebestyrelsens mailadresser står på hjemmesiden. I Aula er
der mulighed for at skolebestyrelsen er en gruppe, forældre
kan skrive til.
Hvilke kommunikationsveje ønsker bestyrelsen, at der er
mulighed for at bruge og hvordan sikrer vi bestyrelsen til at
undgå sagsbehandling?
Bestyrelsen foreslår, at én forældrevalgt sammen med skolens
leder står som kontakt/respondent i
skolebestyrelsespostkassen, alle forældrevalgte står som
modtagere og kontaktpersonen vælges af den nye bestyrelse
ved august mødet.

Annemette

Kommunikationsveje ift.
bestyrelsen

544) Drøftelse og evt.
beslutning: 15+5 min
Tilsyn vedr. rammerne for
børn med
specialpædagogiske behov

Info fra Katja vedr. rammerne for børn med
specialpædagogiske behov. Derefter drøftelse af skolens
praksis på området samt evt. beslutning vedr. rammerne.
Alle ressourcer ift. faglig støtte, Mellemform osv. er lagt ud fra
skoleårets start.
Skolen har i skoleåret 22/23 afsat 2x10 lektioner pr ugen i det
faglige støttecenter, 4,4 lektioner Dansk som andetsprog, 38
lektioner i Mellemform.
Der opereres med kurser ift faglig støtte, så flere børn kan
drage fordel af støtten og i en afgrænset periode.
Ift. Mellemform opereres der med kompetenceudvikling ift.
den enkelte medarbejder. Mellemform kan også bistå ved
klassemøder, bistå med undervisning, så en lærer kan tage en
børnegruppe ud af undervisningen for f.eks. at
relationsopbygge osv.
DSA -lektionerne, samt nogle lektioner fra det faglige
støttecenter, bruges til børn med to eller flere sprog.
Ud over disse ressourcer har skolen ressourcer i form af tovoksen lektioner, vejledersparring, ledelsessparring, mm og
skolen kan inddrage eksterne konsultative teams.
Der findes ikke længere nogen 1:1 ressource i Aarhus
Kommune – kun på specialskoler. Selv børn, der tilbydes et
specialiseret skoletilbud, har en normering på 3-4 børn:1
voksen.
Skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Skolebestyrelsen bakker op om den relative fordeling af
timerne til Mellemform og faglig støtte indenfor skolens givne
økonomiske ramme.
Skolebestyrelsen anerkender den proces, der i det
pædagogiske arbejde med børn, som står i udfordringer.
Skolebestyrelsen lægger vægt på, at skole og forældre
kommunikerer om det, der kan kommunikeres i sager med
børn i særlige udfordringer.

Annemette/
Katja

545) Drøftelse og
beslutning: 20+5 min

Vi genbesøger, ”Forældrene” – se bilag vedr. branding og så
fordyber vi os i næste emne: ”Eleverne”.

Annemette

Branding- Elever

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 content til instagram – bl.a. om de ting som
bliver diskuteret i elevrådet (”Vild med vilje” osv)

1)
2)
3)
4)

Vis rundt på skolen
Vis den nye ”Vild med vilje” eller andre projekter
Billeder/videoer fra valgfag
Billeder fra foredrag

Skolebestyrelse genbesøgte ”Forældredelen” fra marts måned
og genoptager punktet på næste møde i august.
539) Godkendelse og
underskrift af dagens
referat
Referat
Sommerafslutning

Annemette

Mad og tak for denne her gang

Katja

