
Referat fra skolebestyrelsesmøde den 7. september  

 

 Allan, Klaus, Karen, Svend fraværende 

 

Budget mv. pkt. 1 udsat. 

 

Pkt. 2 

Mælkeordning 

 

Samarbejde med Rundhøj er sat på standby. Der ligger ikke noget grundlæggende ønske om ikke at samar-

bejde med Rundhøj, men i erkendelse af, at vi vil sætte for mange forandring i søen, er det fravalgt i tilvalget 

af at have fokus på at realisere linje opdelt udskoling med en naturfaglig linje. Der er studietur om linjeopdelt 

i næste uge. 

 

Der er truffet beslutning om, at vi skal have indført ”Familieklasse”. Har fungeret på andre skoler i Aarhus, og 

det er nu besluttet, at der skal være en Familieklasse i alle skole områder. Klassen får dedikerede resurser, 

lokaler etc.    

 

Sygefravær for det seneste år blev gennemgået, og tendensen er faldende mod en stigende tendens på 

landsplan og i Aarhus. Årsagen findes dels i mindskede langtidssygemeldinger og ”raske lærer”. 

 

Håndværk og Design. Kommet godt i gang. En sammensætning af de gamle fag håndarbejde og sløjd. Læ-

rerne er i gang med at blive uddannet, og forhåbentlig påbegyndes bygning af nye undervisningslokaler, 

men indtil videre er det udfordrende, idet vores lærer må nøjes med de gamle lokaler. 

 

Evaluering af Rundhøj/Holme festuge. Trods de vejrmæssige udfordringer så er det vurderet som en succes, 

hvor meget kan genbruges og forbedres, når vi gentager det i 2016.  

 

Simon fremlagde den nye pjece om ”Intern kommunikation”, der blev kommenteret på med enkelte forslag til 

rettelser. Sendes snart i trykken. 

 

Ulla gen-introducerede oplæg til ”Kommunikation og forældre samarbejde”, og der blev diskuteret, hvad be-

styrelsen kan gøre af konstruktivt arbejde fremadrettet. Det blev diskuteret, og udfaldet blev, at skole refor-

men er det rette element at have fokus for, hvor vi kan samle kræfterne omkring skole, lærer og forældre. Vi 

sætter det på dagsordenen til næste SB møde, og når timing er den rette, skal der tages initiativ til et foræl-

dremøde.  

Årshjulet rettet mod forældrene er et emne, vi vil realisere, så til næste SB møde komme forældrene/Ulla 

torvholder med et udkast, som justeres til. 

Ideen om at ”hoste” sundhedsplejerskens møder med mødre/børn skal vi gå efter at realisere, hvis det er 

muligt at afholde i skoletiden. Det kigger ledelsen på til næste SB.  Er det muligt, så vil forældrene tage bol-

den. 

 

Simon runder skolens kommende kommunikation omkring ”bring your own device” på skolen. Her bliver det 

forventning til næste skoleår, at alle udskolingselever medbringe deres egen computer. Sascha forespurgte, 



om skole har overvejet at tilbyde forældre indkøbsmulighed gennem skole/kommune, idet det er en gen-

nemgående tendens for alle skole i kommunen, så derfor må der være en synergieffekt, der kan udnyttes. 

Og der er behov for at få præciseret, hvad kravene er til den medbragte computer. 

 

Lærernes dag er den 5. oktober. Den dag vil skole ikke fejre men i stedet afholde en medarbejderdag for alle 

ansatte på skole. Det bliver en dag omkring 5. oktober, hvor der laves en happening med kage eller lignen-

de. 

 

 

 

 

 


