Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 18. januar 2021
kl. 17.00 – 19.00 på Microsoft Teams
Deltagere: Jan Scher Mortensen, Kristine Maraldo, Robert Holst Andersen, Søren
Boy Larsen, Søren Lundsgård Jørgensen, Morten Stenbro, Jette Dueholm Rokkjær,
Søren Søren Mangels Hansen, Susanne Giørtz-Jørgensen, Lene Wintoniak, Dorthe
Kjærulff Christensen, Lisbet Collett-Overgaard.

1.Godkendelse af dagsorden og referat
Referat og dagsorden er godkendt
2. Meddelelser (10 min)
- Ledelsen:
- status Corona
- Mulighed for forventningsafstemning af
skolebestyrelse
- Sb-formandskabet
- Resume fra dialogmødet, hvor der er fokus på
bæredygtighed og mellemformer. Link til mere
viden om bæredygtighed her. Der blev fortalt om
visionerne om 10. klasse i Aarhus Kommune.
- Andre
3. Medlemskab af ”Skole og Forældre” (10 min)
Der er taget beslutning om at skolen skal være medlem i ”Skole og Forældre”, og
efterfølgende evaluere medlemskabet efter et år. Robert og Søren J. er tovholdere,
således at vi får lavet en kobling til foreningens arbejde til skolebestyrelsens
arbejde.
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4. Tilbagemeldinger på corona-fjernundervisning (10 min) Skolens pædagogiske
ledere gennemgik nødpasning og fjernundervisning.
5. Forventet regnskab 2020 og foreløbig orientering om rammerne for budget
2021, herunder input til prioriteringer (20 min) Gælden skal være afviklet inden
2023, hvilket vi kan efterkomme. Grundet den nye budgetmodel som trådte i kraft
den 1. august 2020 betyder at skolen vil få tilført 1,1 – 1,2 millioner kroner.
Skolebestyrelsen prioriterer fx udeområde (legeplads ved SFO Ormslev), Håndværk
og design-lokalerne, cykelskure, Kys og kør.
6. Attraktiv skole fortsat, herunder brug af Håndværk og Designlokalerne
(nedsættelse af udvalg) (20 min)
Der blev tegnet et billede af hvilke initiativer, som skolebestyrelsen har valgt at
prioritere. Der blev udarbejdet en arbejdsgruppe, som skal arbejde med
Håndværk/design-lokalerne: Robert (forældrerep.), Line (forældrerep.),
Håndværk/design-lærere, elevrådsrepræsentanter og Lisbet (pæd. leder).
I skolens ledelse og medarbejdergruppe bliver der arbejdet med en revurdering og
videreudvikling af skolens vision og mission.
7. Valgfag 9. klasse (20 min)
Skolens pædagogisk leder i udskolingen gennemgik en overordnet plan for valgfag i
9. klasse.
8. Drøftelser i forhold til forkortelse af skoledagen (20 min)
Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.
9. Evt. (10 min)
- Arbejde med elevtal og andet data i skolebestyrelsen: Ønske om at elevtal fra skole
og SFO indgår som data i skolebestyrelsens arbejde (indarbejde det i bestyrelsens
årshjul).
- Cykelskur status: Renovering er igangsat.
- Kys og kør og lys ved skolen: Vi er i gang med at undersøge behov og skal i gang
med at indhente tilbud fra virksomheder.
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- Hvordan tilbyder vi os for kommende børn og forældre? fx Hilse-på-møde,
skoleuge. Der holdes kontakt med lederne af dagtilbud i lokalområdet, så de ved at
der er nogle initiativer på vej som er corona-venligt.
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