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Bestyrelsesmøde den 18. marts 2010

Tilstede: Lise, Gro, Jeppe, Helge, Mariann, Benjamin, (elevrepr.), TW, PG, MF, SC og CA
Afbud fra Lars og Camilla.
 
Claus fra Kokkene.com orienterede om deres mad-tilbud som de leverer til
Forældreskolen.
Tilbuddet virkede meget tillokkende og vi går nu i tænkeboks. Vi vender tilbage til Claus.
Kokkene.com vender tilbage, når de har en pris, men den ligger sandsynligvis lige lidt
over 20 kr. per person pr. dag.
 
Klokken 19.30:
Leon, Mette, Sisse fra forældrerådet deltog i denne del af mødet.
 
Samarbejdsaftalen fra 2008            
 
Aftalen løber videre og tages op til evaluering på mødet i november måned.
Da samarbejdet endnu ikke har været i gang indkaldes der til et ekstraordinært
fællesmøde den 7. juni. Temaet til mødet er nævnt i samarbejdsaftalen afsnit 3. Til
dette møde indkaldes alle repræsentanter i skolebestyrelsen samt alle repræsentanter i
SFO-forældrerådet.
 
Høringssvar til kommunen vedr. ”Udkast til rammer og mål og
indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune”
 
Indstillingen, og måden det er beskrevet på, gør noget godt til noget skidt.
Arbejdet med at beskrive opgaven er formuleret på en meget intetsigende og dårlig
måde.
Der er enighed om at oplægget er dårligt, og at vi vil tage udgangspunkt i
Forældrenævnets høringssvar. På baggrund af indlæggene i diskussionen aftales det, at
de tre første dage i næste uge skriver vi sammen med input via mail. Torsdag og fredag
sammenskriver PG og CA.
 
Deltagerne fra Forældrerådet for SFO forlader mødet.
 
Orientering
Ledelsen:
Peter orienterede om forløbet vedr. Rull-midlerne fra for 2 år siden.
I sidste uge var Peter indkaldt til møde vedr. Rull.
Der skal pludselig sættes voldsomt meget fart på projektet.
Den nye proces skal inddrage så mange som muligt såvel forældre, ansatte som
brugere.
Der skal afvikles tre workshops hvor deltagerne herfra fortæller, hvad vore visioner er
for arbejdet. Disse visioner konkretiseres af arkitekter og bygningsfolk og er så stort set
forhåndsgodkendt.
Det forventes at byggeriet sættes i gang inden jul.
 
Samsoc.
Peter orienterede om tilbuddet fra Samsoc.
 
Der orienteres om status på arbejdet med antimobbestrategien.
 
Skolen ønsker at indgå i et toårigt forsøg med en ændret ledelsesstruktur.
Peter orienterede om tankerne bag. Bestyrelsen stiller sig umiddelbart positiv til
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forslaget, såfremt lærergruppen støtter forslaget. Læregruppen støtter forslaget.
 
Formanden:
Generalforsamling i FSÅ den 20. maj. på Engdalskolen.
 
Evt.
Der afholdes fyraftensarrangement på Grøndalsvej 2 (Børn og Unge) Vedr. indsatsen for
trivsel og mod mobning. Bestyrelsen opfordres til at deltage heri.
 
 
For referatet
Carsten
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