Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 26. maj 2020 kl. 17.00 – 19.00
i Microsoft Teams
Deltagere:
Marie Krüger Friborg, Ulrich Tue Jacobsen, Kristine Maraldo, Janus Rasmusssen, Jan Secher
Mortensen, Jens Bitsch Pedersen, Morten Stenbro, Susan Charlotte Goul Hansen, Jens
Skovsgaard Hostrup, Hans Lunde Jensen, Susanne Giørtz-Jørgensen, Dorthe Kjærulff
Christensen, Lene Wintoniak, Lisbet Collett-Overgaard
Afbud:
Kenneth Sjøberg Wolff, Søren Boy Gravgaard Larsen

1. Godkendelse af dagsorden og referat
*Referatet er godkendt
*Dagsorden er godkendt
2. Meddelelser
- Ledelsen
*En arbejdsgruppe er i gang med at udvikle skolens nye
madkundskabslokale.
*Skolen er tilmeldt sig et udviklingsprojekt i Aarhus
kommune omkring praktik i udskolingen
*Skoleårets planlægning: Fagfordeling er næsten på plads,
Lokaleplanen er på plads, Skemalægning igangsættes i dag.
*Overgangen fra børnehave til skole: Der åbnes op for nogle
aktiviteter, som kan understøtte de kommende 0.
klasseselevers overgang til skolestart.
- Sb-formandskabet
*Der er ikke nogen kommentarer
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- Andre
*Der er ikke nogen kommentarer
3. Status Corona-undervisning – evt. opmærksomhedspunkter
*Alle klasser er tilbage på skolen
*Klasserne har haft en god opstart, hvor der har været fokus
på tryghed, hygiejne, socialt samvær og faglighed. Der vil
løbende være mere fokus på fagligheden, med fortsat
genbesøg af hygiejne, tryghed og det sociale samvær.
*Fokus på forventningsafstemning (fagligt og overordnede
rammer) med eleverne i de ældste klasser
*0.-5. klasse har fortsat to klasselokaler, hvor 6.-10. klasse
har et klasselokale pr. klasse.
*Vi skal være opmærksom på familier som er tosprogede
baggrund i forhold til informationer til forældrene
*SFO er kommet mere i gang i forbindelse med aktiviteter
*Skolebestyrelsen giver udtryk for anerkendelse af skolens
personale (pædagogisk, administrativ, teknisk service og
ledelse)
*Der har været udfordringer i forhold til at der er kommet
flere elever på skolen, hvor pladsen i lokaler, pauseområder.
Skolens ledelse er opmærksom på dette.
4. Skolebestyrelsesvalg
*Hvem er på valg: Jens, Kristine, Ulrich og Kenneth samt
suppleanter.
* Hvem genopstiller: Kristine. Vi mangler svar fra Kenneth.
*Skolebestyrelsesmedlemmer kontakter selv forældre, som
de tænker kunne være interesseret i at være en del af
bestyrelsen.
*Lærere og pædagoger i specialklasserne og Fokusskolen vil
særligt informere om valg til skolebestyrelsen, da der gerne
skal være repræsentanter fra specialklasserne og
Fokusskolen i bestyrelsen.
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*Skoleleder, Dorthe, vil skrive et brev ud til skolens forældre
vedr. valg til skolebestyrelsen.
5. 1:1 strategi – chromebooks til alle elever 2. – 10. klasse pr. august 2020 (bilag)
*Hans Lunde Jensen, it vejleder på Vestergårdsskolen,
gennemgår kort den chromebook som eleverne får
udleveret.
*Der stilles spørgsmål om eleverne skal have cromebooks
med hjem
*Vi skal have fokus på de praktiske rammer som fx opladning
mm.
*Skolens pædagogiske personale skal sikres kvalificeres i
forhold til it-strategier
*Det blevet besluttet at punket om 1:1 strategi sættes på
dagsorden på bestyrelsesmøder løbende, således at vi
overholder vores tilsynspligt med processen.
*Skolebestyrelsen retter fokus mod at der skal være en
balance mellem analog og digital baseret læring – varieret
undervisning.
*Samtidig med indkøring af chromebooks skal der også være
fokus på Digital dannelse – med forløb for hele skoleforløbet
fra 2.-10. klasse.
*Der arbejdes videre med Skolens skærmpolitik.
*Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et
udkast til en retningslinje/politik for skærmpolitik og
chromebooks: Deltagere i arbejdsgruppen: Janus, Marie og
Lisbet.
6. Evt.
*Skærmpolitik kommer på dagsorden til næste
bestyrelsesmøde
*Næste skolebestyrelsesmøde vil ledelsen fremlægge
overslag over madkundskab og FabLab
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