Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 23. maj 2022 kl. 17.00 – 19.00 i personalerummet
01.Godkendelse af dagsorden og referat
-Dagsorden blev godkendt.
- Referatet blev redigeret.
02.Meddelelser:
1. Ledelsen
a. Skolens 70 års fødselsdag og skolefesten
-De to fester slås sammen.
-Der er nedsat en arbejdsgruppe med
repræsentanter fra både skolebestyrelse,
medarbejdere og ledelse. Elevrådet bliver inviteret.
-Der arbejdes med at lave en historisk udstilling i
forbindelse med skolens 70 års fødselsdag.
b. Status renoveringer
-Renovationerne er igangsat. Der afventes fx svar på
renovering af baderum mm..
c. Andet
-Skolen prioriterer at fastholde to spor på 3. og 5.
årgang i skoleåret 2022/2023. Der vil være fokus på
et øget samarbejde på tværs af årgangen.
-Skolen er endnu ikke udvalgt til at have
modtagerklasser for Ukrainske børn og unge
2. Formandskabet
Der er ingen meddelelser
3. Elevrådet
Der er ingen meddelelser
4. Andre
Der er ingen meddelelser

03.Valg til skolebestyrelsen – overvejelser om opstart af den nye bestyrelse
1. Hvor mange blev der valgt ind i skolebestyrelsen? Der er
blevet valgt fire nye medlemmer til skolebestyrelsen, hvor
af to er blevet suppleanter.
2. Hvordan sikrer vi den gode opstart i skolebestyrelsen?
Præsentere årshjul, rammesætning af skolebestyrelsens
arbejde, forventningsafstemning til rollerne i
skolebestyrelsen og det gode arbejde i bestyrelsen,
Håndbog for skolebestyrelsen (der bestilles 6 bøger).
3. Hvornår byder vi de nye medlemmer velkommen? De fire
nye medlemmer inviteres med til årets sidste
skolebestyrelsesmøde, hvor de bydes velkommen og vi
tager afsted med de medlemmer, som stopper i
bestyrelsen.
04.Skoleårets planlægning, herunder
1. Kort om nye tiltag
-Der er valgt at prioritere ressourcer til
koordinatorfunktioner for elevsager på skolen.
2. Rammer for skemalægning
-Vi arbejder efter princippet for skoleårets planlægning.
Dette princip blev godkendt i skolebestyrelsen sidste
skoleår.
3. Forkortelse af skoledagen og brug af frihedsgrader
-Vi har valgt at forkorte skoledagene, og benytte
ressourcerne til at have to-lærer-ordning i udvalgte timer.
-Input fra skolebestyrelsen: bedre rutiner omkring
lektielæsning/studieteknik, ønsker om at forkorte
skoledagen yderligere end sidste skoleår. Princippet for
skoleårets planlægning skal revideres juni 2023.
05.Input til høringssvar Bredere Børnefællesskaber
1. Bestyrelsen er blevet orienteret på Bredere
Børnefællesskaber

2. Udkast til et høringssvar sendes til bestyrelsen, hvor der
kan kommenteres.
3. Opmærksomhedspunkter:
a. Mellemformer – skal det ikke prøves af først?
b. PPR tættere på
c. PPR og socialforvaltning på skolerne – skolens eget
tværfaglige team (trivselsteam) – nedsætte
ventetiden
d. Mange løsningsmuligheder – men lang proces
e. Aarhuskompasset – mindre system, mere borger
06.Evt.
-Når der kommer retningslinjer fra Aarhus Kommune omkring Meddelelsesbogen
(tidligere elevplan), så skal vi have drøftet det i skolebestyrelsen.

