
                                                                                                                                                                

                                                         
                                                        

Skolebestyrelsesmøde torsdag den 17. januar 2019 kl. 17.00 – 19.00

Deltagere: Kristine, Janus, Jens B., Marie, Morten, Jens SH., Susan, Dorthe, 
Flemming, Thomas, Søren, Jan
Afbud: Ulrich, elevråd

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt – referatet sendes med dagsorden: HUSK det nu!!

2. Meddelelser
- Ledelsen

* Indskrivning: 43 indskrevne børn, enkelte mangler endnu, analyse er ikke helt 
færdig, men billedet ligner de seneste år; søskende til Viby, nogle fra Viby dagtilbud, 
enkelte flytter distrikt. Vi regner med to pænt store klasser.
* Byggeri: Kælderprojektet har været igennem en prioriterings-og sparerunde, fordi 
prisen for byggeriet blev 50% større efter udbuddet. Nogle elementer er lavet om, fx
bliver den udvendige trappe lidt mindre for at spare, og nogle elementer findes der 
anden finansiering på. Projektet startede midt i januar og vi regner stadig med at det
bliver færdig før sommerferien.
* Praksisfaglighed: nye krav til styrkelse af praksisfagligheden; et af tiltagene er, at 
valgfagsordningen ændres således, at der skal tilbydes 2-årige valgfag i 7. og 8., som 
afsluttes med en prøve. Udfordringen er, at der ikke er mange lærer med faget. 
Derudover kan vi ikke blande årgangene længere. Vi arbejder sammen med Viby 
Skole for at imødegå de store omkostninger, dette kan medføre for to-sporede 
skoler. Gælder fra næste skoleår.
* Elevfravær: status- elevfravær er dalet, der er lavet mange indsatser omkring det 
og det går den rigtige vej.
Morten: initiativer ved elever, der kommer for sent; hvordan er det med data og 
eventuelle initiativer?
Det har der ikke været tid til at samle op på, selv om vi ved, der registreres hver dag,
sendes sms og arbejdes videre på.
Der arbejdes på en opdatering på ”for sent” og andre forstyrrelser
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* Status Mette og vores aktuelle overvejelser omkring situationen

- Sb-formandskabet
* ingen meddelelser

- Andre
* Marie: fra Akva – ledelsesstrukturen er ændret. Jan skal være et andet sted og den
nye leder er leder for Søndervang klub og Akva. Drøftelse af signalværdien.
* Opstramning mobbepolitik

3. Opfølgning på mødet med klasseforældrerådene
Kristine fortæller kort. Spørgsmål om opfølgning: enkelte pointer fx øget samarbejde
mellem forældrerådene, udvidelse af venskabsklassekoncept plus små 
videosekvenser med vigtige pointer. Tages op igen på næste møde og referat sendes
ud inden mødet.
Mødet opleves generelt som succes og skal holdes igen til næste år.
4. APV, opmærksomhedspunkter (bilag vedlægges)
Overordnet set er der ikke noget ”væmmeligt” i den på trods af et anstrengt efterår.
Opmærksomhedspunkter: SFO, mening med arbejdet, forudsigelighed, indflydelse, 
kvalitet, retfærdighed, ledelse
Arbejdshypotesen er, at vi har ændret pædagogernes(m.m.) arbejdsopgaver 
konstant siden folkeskolereformen, derfor er reaktionen forståeligt, men vi skal 
undersøge, om der skal gøres noget. Vi skal spørge dem om, hvad det betyder.
Møde med tillidsfolkene i næste uge for at planlægge processen.
TAP: arbejdsmængde, social kapital – drøftelse af benchmarking, 
spørgsmålsforståelse og mening med opfølgning
Stor opmærksomhed på vold og trusler, som slår stærkt ud i rapporten;
Drøftelse omfang, årsag og struktur i vold og trusler
Opfølgning, analyse, handleplan på et senere møde
5. Børn med udfordringer – sammenhængen mellem skole og SFO
Hvordan er sammenhængen mellem de specielle indsatser i skolen og den 
oplevelse, at det ikke fortsætter i SFO?
Prioritering af ressourcer i skoletiden, men der er en del børn, der har bevilget 
ekstraressourcer, som der er handleplaner og indsatser omkring.
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Fokus er på skoledelen, men pædagogerne fra SFO er med i årgangsteamet og der 
arbejdes med overgange, sociale kompetencer også i fritidsdelen.
Fra personaleside opleves der stor sammenhæng i tilgang til børnene i skole og 
fritid.
Ingen behov for sikringsrum i SFO, men ved børnene hvor de skal hen?
Lang diskussion om hvordan man sikrer trygge rammer i konfliktsituationer og 
opfølgning herpå.
6. Evt.
Forkortelse af skoledagen: ikke blot forkorte skoledag, men give meningsfuld støtte 
hvor det hjælper.
Committe Europe- 7. klasserne kommer afsted, 24 tilmeldte
AULA-ikke så meget viden endnu
Skærmpolitik – kommer på et møde i foråret; tjek dato for møde med AKVA og SFO 
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