Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 22. februar 2017 på personalerummet kl. 19.00

1. Til stede
Jytte Pedersen, Irene Bak, Stian Erhenreich, Ole Skov, Søren Marcussen, Helle Sværke, Kim
Olesen, Tanja Noe, Anders Winding, Camilla Loft, Irene Bak, Klavs Heltoft, Rasmus HemmerHansen (stedf. for Lone)
Afbud: Ditte Løvbjerg, Lone Nitschke
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat af seneste møde.
Godkendt
4. Nyt fra elevrådet.
Elevrådet forespurgte, om der var mulighed for ekstra svømmeundervisning, som erstatning for
aflyste timer ifm hallens ombygning. Det er der ikke umiddelbart, da undervisningen kræver
tilsyn af to livreddere eller svømmelærere.
Elevrådet ønsker fodboldturnering for 6.-9. årg. i lighed med sidste skoleår. Forslaget blev
positivt modtaget, og elevrådet kan arbejde videre med ideen.
5. Meddelelser.
De store kastanjetræer skal beskæres og kronesikres. Resten af skolens træer gennemgås mhp.
eventuel beskæring.
Brandmyndighederne har påbudt, at de nuværende garderober i indskolingsfløjen skal fjernet,
når renoveringen er færdig. Der søges dispensation, men en afgørelse trækker ud.
6. Drøftelse af muligheder for afkortning af skoledagen og om muligt beslutning om, hvorvidt det
skal gælde for kommende skoleår
Skolebestyrelsen kunne tilslutte sig det fremlagte forslag. Det var en udbredt holdning, at
flertallet af to-voksenlektioner er bedst placeret i den fagopdelte undervisning frem for i
lektiehjælp. Argumentet var, at eleverne efter skolens vurdering får det mest optimale udbytte
ud af flere voksne i den fagopdelte undervisningstid (som oftest ligger placeret tidligere på
skoledagen end lektielæsning).
Niveauet for afkortning af skoledagen evalueres inden næste skoleårs planlægning.

7. Kan vi give Aarhus Musikskole tilsagn om samme niveau i samarbejde 2017/18

Ole gennemgik skolens samarbejdsaftaler. Skolebestyrelsen kunne tilslutte sig det forelagte.
8. Kommunal BYOD-strategi
Bestyrelsen blev orienteret om kommunens anbefalinger vedr. BYOD.
Enkelte af skolens elever medbringer selv deres devices, men det er ikke en generel praksis.
Skolens beholdning bliver flittigt brugt.
Bestyrelsen noterer sig, at kommunen har en strategi vedr. BYOD, men prioriterer i den
forbindelse, at folkeskolen skal være gratis.
Skolen vil i nær fremtid have 308 divices til udlån, hvilket bestyrelsen, mente er
tilfredsstillende.

9. Forslag om årshjul for SB’s arbejde.

Skolen udarbejder et forslag.

10. Eventuelt.
Henvendelse fra formanden for skolebestyrelsen på Gammelgaardsskolen om etablering af et
netværk.
Skolebestyrelsernes dag 2017 afvikles d. 30/3 på Frederiksbjerg Skole. Tilmelding ved
henvendelse til kontoret.
Der er koncert med elever fra Musik/sak d. 25/3 på Hasle Sognegaard

Referent: Klavs Heltoft

