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Skolebestyrelse                                      
 
 
Deltagere:
Sven S. Strandbygaard (forældrerep. / formand)                  Hanne Bjerringfelt
(elevrep.)  
Jakob B. Riis (forældrerep. / næstformand)   Afbud             Marie S. Chaudhri (elevrep.)
Gro H. Jacobsen (forældrerep.)                                          Knud-Erik Andersen
(medarbejderrep.)
Ismail Kaplan (forældrerep.)   fraværende                           Majbrith Frøsig Christensen
(medarbejderrep.)

Lars J. G. Petersen (forældrerep.)fraværende                      Tom Wegner
(SFO-leder)                            

Mathias K. Birk (forældrerep.)fraværende                            Carsten Häggqvist (Pæd.
leder)
Sofie W. Morgan (forældrerep.)fraværende                          Martin Appel Loft
(skoleleder)
 
 
 
Mødedato: 22. august 2012
Tidspunkt: 19.30 – 21.30
Sted: Lærerværelset
 
 
Referat

 

1. Godkendelse af referat af møde den 26. april 2012

Referatet godkendt.
 
 

2. Godkendelse af dagsorden

Referatet godkendt.
 

3. Mødestruktur (20 min)

Ansvarlig: Skoleledelsen + Skolebestyrelsesformanden
Form: Oplæg – dialog – beslutning
 
Hvordan kan vi gøre skolebestyrelsesmøderne bedre?

a) Ordstyreren er en anden end formanden, hvilket giver formanden mulighed for at
være med i

debatten på en mere kvalificeret måde. Formandens opgave er at opsummerer
og trække essens ud af debatten, som kan blive ført til referat.  

  
b) Det skal fremover fremgå tydeligt af dagsordenen, hvilket indhold punktet for,
hvem som har ansvaret for punktet, hvilket formål/form punktet har (dialog,
orientering, beslutning, godkendelse etc.) samt hvor lang tid der er sat af til
punktet.
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c) Referatet skal fremover være et beslutningsreferat, hvor hovedsynspunkterne
er repræsenteret. Det skal fremgå eksplicit at referatet, hvilken beslutning eller
holdning bestyrelsen har til de pågældende punkter. Referaterne skal i
udgangspunktet fylde mindre, så de bliver mere tilgængelige – også for læsere
der ikke sidder i bestyrelsen.
 

Det besluttes at ændre mødestruktur og referat i overensstemmelse med det foreslåede.
 
 

4. Skolebestyrelsens årshjul (30 min)

Ansvarlig: Skolebestyrelsesformanden
Form: Oplæg – Dialog – godkendelse
 
Hvordan ser et års arbejde ud i skolebestyrelsen?
 
Der skal laves et årshjul, så de faste driftspunkter ligger fast fra skoleårets start.
Driftspunkterne kunne være budgetlægning, økonomiopfølgning, skoleårets
planlægning herunder godkendelse af timefordelingsplanen, tilsynspunkter med
skolens virksomhed, fastlæggelse og revidering af skolens principper m.m.  
 
Desuden kan skoleåret også indeholde temamøder, hvor skolebestyrelsen har sat
tid af til mere principielle debatter om skolens værdier, visioner og udvikling i det
hele taget.
 

Det besluttes at temamødet i uge 39 dette år bliver med temaet ”antimobbestrategien”.
Knud-Erik, Martin, Johanne, Sven og Gro planlægger dette temamøde
Årshjulet er godkendt med enkelte faktuelle rettelser.

 
 
 

5. Fremtidig elevrådsstruktur (25 min)

Ansvarlig: Elevrådsrepræsentanter + skolelederen
Form: Oplæg til høring
 
De to elevrådsrepræsentanter og skolelederen fremlægger fremtidig struktur for
elevrådet på Samsøgades Skole. Opbygning, valg, forventninger til de involverede.
 
Bilag: Politik for elevråd på Samsøgades Skole  
 

”Politik for elevråd” er et minimum, der skal sikre at lovgivningen følges.
Korrektion til valgproceduren:

Der vælges som minimum 2 repræsentanter og en suppleant fra hver årgang.
           Elevrådsvalget gennemføres i løbet af den første uge efter sommerferien.
           Første møde i elevrådet gennemføres i uge 2 efter skolestart.
     Elevrådet er aktive i forhold til at kommunikere ud om dette.

 

6. Skolebestyrelsesvalg (15 min)

Ansvarlig: Skolelederen
Form: Orientering + kort drøftelse samt nedsættelse af et udvalg for
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skolebestyrelsesvalg.
 
Punkt A
Der skal drøftes forslag til lokal valgkampagne samt nedsættes et udvalg
bestående af to forældre samt skolelederen, hvis opgave er at engagere
forældrene på skolen i skolebestyrelsesvalget.
 
Der er i år fire skolebestyrelsesmedlemmer på valg.
De fire medlemmer er:
          Sven S. Standbygaard
          Gro H. Jacobsen
Ismail Kaplan
Lars J. G. Petersen

 
Punkt B

Der foretaget en evaluering af valg til skolebestyrelserne i Århus Kommune – se
vedlagte bilag. Hvilket høringssvar vil skolebestyrelsen fra Samsøgades Skole
gerne sende på baggrund af udsendte materiale.
 

Bilag: Materiale angående høring om skolebestyrelsesvalg
 

Punkt A
Der er ikke nedsat et udvalg. Ledelsen orienterer på forældremøderne.
Punkt B.
Der udfærdiges et høringssvar, der udtrykker fuld enighed med evalueringens
hovedpunkter. (se bilag)

 
 

 

7. Idræt på Samsøgades Skole (10 min)

Ansvarlig: Medarbejderrep. Majbrith Frøsig
Form: Orientering
 
På bestyrelsesmødet i april blev der udleveret en pjece omkring idræt på
Samsøgades Skole. Skolens fagudvalg i idræt vil gerne have en tilkendegivelse fra
bestyrelsen om det præsenterede kan bakkes op, når skolen sender pjecen ud
som skolens holdning til faget idræt.
 

Der er brug for hjælp fra bestyrelsen til at få udbredt skolens holdning til idrætsfaget.
Skolen kan ikke længere udlåne renvaskede håndklæder, hvis man har glemt et.

Hvordan får man synliggjort fagligheden i de såkaldt små fag. Hvorfor diskuterer vi
specifikt faget idræt? Et muligt emne til et temamøde for bestyrelsen. Sven
overvejer om han som formand kan skrive en opfordring til forældrene til at læse
idrætspjecen.
 
 

8. Ny Nordisk Skole (5 min)

Ansvarlig: Skolebestyrelsesformanden + skolelederen
Form: Orientering + kort drøftelse
 
Undervisningsministeren har lanceret Ny Nordisk Skole. Skal der nedsættes en
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arbejdsgruppe under skolebestyrelsen for at undersøge om der er
udviklingsprojekter, som det ville spændende for skolen at deltage i?
 

Formanden orienterede om tankerne bag NNS og opfordrede til at der blev nedsat
et udvalg til at undersøge og evt. forberede en ansøgning.
Der er et stort udviklingsprojekt, der kræver meget overskud, og vi har brug for at
konsolidere os.
Er det muligt at ansøge om noget, vi i forvejen arbejder med, kunne det måske
overvejes.
CA og MA undersøger om der i projektet er nogle områder, vi med fordel kunne
tænkes at ansøge om.
 
 

9. Meddelelser

Formanden

Formanden orienterede om, at der er kommet materialer til
bestyrelsesmedlemmerne.

Ledelsen

Ledelsen fortalte om en meget inspirerende og løfterig skolestart, med en god
stemning.
 

Elevrådet

Ingen orientering fra elevrådet
 

10. Punkter til kommende møder

Se referatet fra sidste møde.
 
Datoer for kommende bestyrelsesmøder:
Temamøde om trivsel m.m.: 24.9
Konstituerende møde og med SFO: 7.11
11.12 - 2013
17.1 - 2013
25.2 - 2013

19.3 - 2013
2.5 - 2013
13.6 - 2013
 

 
 

11. Evt.

Sven efterlyser input - historier eller gode idéer, der kan komme med i et
bestyrelsesnyhedsbrev.
Sven kan komme til forældremødet i børnehaveklasserne den 10. september.
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For referatet
Carsten Häggqvist
 
 


	Lokal disk
	2012 - 08 - 22


