Skolebestyrelsesmøde
tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 17.00 – 19.00 i personalerummet
1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Meddelelser:
i. Ledelsen
- Elevrådet er kommet godt i gang og der er valg til
tillidsposterne den 4. november 2021. Fremadrettet er
elevrådet repræsenteret ved skolebestyrelsesmøderne.
- Der kom et udspil til legepladsen, som medarbejderne og
Børnerådet i SFO skal være med til at kvalificere.
- Der var en gennemgang af nye ansættelser i
undervisningsafdelingen og SFO.
ii. Formandskabet
- Der er ikke nogen meddelelser
iii. Andre
- Der er ikke nogen meddelelser
3. Planlægning af fællesmødet med SFO-forældrerådet (om fritidspædagogisk
vision)
- Der blev fremlagt en ramme for den fritidspædagogiske vision og
formålet med denne vision.
- Der blev gennemgået en procesplan for udarbejdelsen af den
fritidspædagogiske vision.
- Der er et udkast til dagsorden for fællesmødet med forældrerådet for
SFO og Skolebestyrelsen. Udkastet til dagsordenen bliver arbejdet
færdigt til Forældrerådsmøde den 27.10.2021.
4. Bevægelse i undervisningen
i. Status
- Skolens indsats omkring bevægelse er i god proces. Der er
fokus på bevægelse i fællesskaber i frikvarterne,
trivselsindsatser på årgangene i form af

bevægelsesaktiviteter og bevægelse i undervisningen. Det
er et mønster at der er mere bevægelse i de yngste klasser.
Trivselsundersøgelserne for eleverne fra 4.-9. klasse viser,
at eleverne i stigende grad overlever 45 minutters
bevægelse i løbet af skoledagen. Der er
udviklingspotentiale i den fag-faglige bevægelse, da det er
en udfordring af lave
ii. Input fra Skolebestyrelsen
- Forskning viser, at ”udeskole” er med til at eleverne
bevæger sig mere. Der er et projekt omkring ”udeskole”,
om vi vil undersøge nærmere.
iii. Videre arbejde med bevægelse i undervisningen
- Der er et årshjul for bevægelse, hvor der er placeret
anderledes bevægelse på årgangene fx motorik screening i
0. klasse, ”Alle børn cykler” på mellemtrinnet, ”11 for
Health” på 6. årgang, skolefodbold.
- Der udbydes kompetenceforløb om ”Yoga og mindfulness
for børn og unge” målrettet medarbejdere i
undervisningsgruppen, SFO-gruppen og AKVA. Dette er
med henblik på at styrke skolens kompetencer omkring
bevægelse og mentalt sundhed.
5. Principper
i. Overblik over manglende principper og plan for revidering af
eksisterende
- Overblikket blev gennemgået og redigeret.
ii. Godkendelse af ”Princip for samarbejde mellem skole og hjem
- Der kom input til princippet, som vil blive inddraget i
princippet. Udkastet til princippet sendes ud til
skolebestyrelsens medlemmer efterfølgende.
6. Evt.
-Der oprettes et drev til deling af materialer i Skolebestyrelsen.

-Skolen ønsker at lave en præsentation af arbejde med visionsarbejdet, for
bestyrelsen.
-undersøgelse af afholdelse af cyklistprøven.

