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Referat fra bestyrelsesmøde den 16. november

 

Tilstede: Lars, Jeppe, Camilla, Mariann, Steen C, Majbrith, Peter, Carsten og Benjamin,
elevrepræsentant fra 9.f.

 

Henvendelse fra forældrerådet i 2.f omkring opsætning af køleskabe i klassen.
(Punktet flyttet frem af hensyn til Jeppe, der skal forlade mødet inden afslutning).

Der er fremkommet etforslag fra forældrerådet i 2.f om opsætning af køleskab i klassen.

Skolens MED-udvalg har taget en overordnet beslutning vedr. opsætning af køleskabe i
klasserne.

Beslutningen går på ikke at tillade forældrene at opsætte køleskabe i klasserne, og
begrundelsen ligger i flere forhold; Bl.a. et ukontrolleret strømforbrug, hvis alle klasser
sætter køleskabe op. Overvejelser omkring rengøring har også spillet ind, hvor det
kunne frygtes at forældrene ville kunne have svært ved at opretholde en
rengøringsstandard.

Bestyrelsen opfordrer til, at punktet igen tages op i MED-udvalget.

Bestyrelsen ser gerne, at de forældre, der er i stand til at overholde en velbeskrevet
procedure belønnes med at få opstillet et køleskab. De forældre der ikke kan skal have
tilladelsen inddraget.

En præsentationsrunde til ære for Benjamin

Orientering fra

Elevråd:

(En kort orientering fra formanden fra elevrådet, der ikke helt er kommet i gang endnu).

-         DSE har forespurgt om elevrådet ønsker at forny medlemskabet, det gjorde man
og har sendt to elever til repræsentantskabsmøde.

-         Hegnet omkring boldspilsbanen er nogle steder for lavt

Formand:

-         Formanden og næstformanden har været til møde på G2 vedr. rammerne for det
kommende skolebestyrelsesarbejde. Punkter

-         Gennemgang ved advokat om rammerne for det fremtidige
skolebestyrelsesarbejde med udgangspunkt i Århus kommunes
dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet.

-         Desuden et spændende indslag fra Katrinebjergskolen, som fortalte om hvad de
der gjorde for at højne forældredeltagelsen i skolens og specielt deltagelsen i
bestyrelsens arrangementer.

Ledelse:

-         Skolen har endelig fået ansat den sidste lærer til de manglende – og opsparede –
timer vedr. dansk som andetsprog i indskolingen. Dette medfører forhøjet timetal
med fokus på dansk som andetsprog i indskolingen, idet de ikke anvendte timer
fra sommerferien og frem til nu læses. Lisbeth Young Bollerup er ansat, og hun
har bl.a. linjefag i ”dansk som andetsprog”, hvilket vi har efterspurgt meget. Til jul
er det tanken, at Lisbeth skal gå ind i det næste barselsvikariat, der opstår på
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skolen. tosprogstimerne skal nedskæres til det oprindeligt planlagte, men kan
bibeholdes indenfor rammerne af barselsvikariatet.

-         Anne Hansens barselsvikar er klar til start netop i dag. Mai Bøje er ansat i Annes
barselsvikariat. Der er således en rigtigt god situation omkring vores nuværende
og kommende barsler samt omkring vores tosprogssituation.

-         Peter orienterede om tiltag for pædagogisk råd den 2. december, hvor konsulent
og arkitekt Lene Jensby, kommer og holder oplæg og inspirerer vedrørende
arkitektur, indretning af rum og lokaler så disse understøtter læringen. Lene har
været arkitekt og konsulent på ombygningen af 11 folkeskoler i Gentofte
kommune, herunder den kendte Hellerup skole, der er nybygget med stærk
inddragelse af tænkningen om Læringsstile og ”de mange intelligenser”. Tanken er
at inspirere og vedligeholde den løbende diskussion vedrørende indretning af
skolen i forhold til vores arbejde med læringsstile. Inspiration til bl. a. at rådgive i
f.h.t. Rull og Minirull. Oplægget kunne evt. tænkes gentaget for forældregruppen i
foråret, forslås det af bestyrelsen.

 

Kvalitetsrapporten og elevtrivselsundersøgelse.

Vi gik igennem kvalitetsrapporten og uddybede forskellige fokusområder herfra, bl.a.

- De faldende tal for kriminaliteten i distriktet

- Skolens økonomiske situation vedr. betalingen til elever i specialklasser, der er helt
markant stigende,

- Den samlede lektionsfordelingsplan, hvoraf det fremgår, at vi ligger ret præcist på det
vejledende timetal og ikke på minimumstimetallet. Der er dog en faktuel fejl i det
udsendte materiale.

- Sygefraværet for lærerne, der er faldet ganske markant

- Det stigende, og bekymrende elevfravær

- Det faldende karaktergennemsnit ved afgangsprøverne

- Vi har på skolen vedtaget en politik vedrørende kost og motion. Denne politik
indeholder nogle tiltag, som ikke er ført ud i livet. Dette skal gøres.

- Og så helt generelt den stigende forældretilfredshed, der af pejler sig i svarene i
brugertilfredshedsundersøgelsen. Disse indgår på forskellige områder i
kvalitetsrapporten.

 

Det aftales at Jeppe deltager i kvalitetssamtalen med skolens områdechef.

 

Vigtigt:

Dette skal laves i løbet af foråret:

Beskrivelser vedr. mål- ramme- og indhold af samarbejdet mellem skolens bestyrelse og
forældrerådet i SFO.

Elevtrivselsundersøgelsen er udfærdiget på samme tidspunkt for hele kommunen, den 2.
oktober, og indgår også i kvalitetsrapporten.
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Der er for hver klasse lavet en opgørelse og der er lavet samleopgørelser for 0. til 3., 4.
til 6. og 7. til 9. Klasse.

Alle klasselærere har fået en kopi af opgørelsen for deres klasse med en opfordring til at
diskutere resultatet i klassen.

Et meget markant resultat af den samlede opgørelse viser, at der er et meget lille antal
elever på skolen, der angiver, at de har været udsat for mobning. For skolen ligger det
samlede tal på omkring 3 %. Naturligvis er dette alvorlig for disse elever, og der
arbejdes naturligvis konstant med at opspore og dæmme op for dette. Tallet overrasker
alligevel, fordi det rent faktisk er særdeles lavt og nuancerer
brugertilfredshedsundersøgelsen, hvori 50 – 60 % af forældrene angiver at mobning er
et problem på skolen.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Det er dejligt at stort set alle tallene er bedre end sidste år.

Det er også positivt med de mange fremadrettede og positive udsagn på dislogmødet
med forældrene.

I forhold til kommunens gennemsnit er der stadig røde tal som kan forbedres.

Svarprocenten på undersøgelsen ( 55% ) gør, at undersøgelsen ikke er valid.

Opstart omkring ændringer i folkeskoleloven.

Punktet blev ikke nået og udsættes til næste år.

 

Evt.

 

Parkeringsforholdene om morgenen er ganske kaotiske, der er rigtig mange forældre,
der ikke overholder reglerne om ikke at køre ind på parkeringspladsen, og flere ansatte
har oplevet voldsomme angreb, når dette påtales.

 

Det aftales, at der skal iværksættes en kampagne for at få forældrene til at lade være
med at køre ind på parkeringspladsen om morgenen for at sætte børnene af. Vi har
tidligere haft en sådan kampagne, og Helge har noget skriftligt materiale fra den gang.

Dette sendes til Peter, der videregiver til TH. TH vil gerne som skolepatruljekontaktlærer
være ”synlig” om morgenen og deltage i en sådan kampagne.

Ref.

Carsten
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