Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 10. november 2009 kl. 19.00 - 22.00 på lærerværelset

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Jaafar Pouraliabuzar, Peter Jakobsgaard, Mette Ø. Madsen, Anne Pilgaard, Morten Skott,
Ulla Buddig, Dorte Bach, Søren Marcussen, Klavs Heltoft, Ole Skov.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
To elevrådsrepræsentanter deltog i RULL-møde.
5. Meddelelser.
Morten har fundet ledige tider i salen, og ubenyttede tider i hallen. Har kontakt til Hasle
KFUM; vil forhøre om mulighed for mix af idrætsgrene i perioder af 3 ugers varighed.
Tilbuddet skal være gratis og gerne formidlet til eleverne via elevrådet.
Undervisningsministeriet har givet Børn & Unge dispensation til ændring af strukturen i
skolebestyrelserne. Den nuværende SB går af med udgangen af oktober 2010. Inden den
15/9 hvert år skal alle klasser fremover opstille mindst én forælder til SB-valg. Disse afgør,
hvem af dem, der skal deltage i SB. SB udskiftes med hhv fire og tre medlemmer hvert
andet år; i 2010 er alle nuværende forældrerepræsentanter på valg, og tre nye (gen-)vælges
for et år, fire for to år. Lignende regler gælder for valg af forældrerepræsentanter til SFOforældreråd.. Ordningen betyder, at skoleårets første forældremøde fremrykkes. Opstilles
kun syv forældre, er dette ensbetydende med fredsvalg. Opstilles færre end fem forældre,
kan der ikke etableres en SB. Det er ikke længere borgerligt ombud at være SB-medlem,
hvorfor der heller ikke skal søges om eventuel udtrædelse af bestyrelsen. Møderne vil være
åbne for alle interesserede, dog ikke ved behandling af personsager. Det står SFO-lederen
frit for at deltage i SB-møder, dog uden stemmeret. Mere detaljerede retningslinjer fremgår
af ”Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune”.
6. Godkendelse af kommunikationspolitik.
Yderligere sproglige- og indholdsmæssige korrektioner til politikken. Den endelige
kommunikationspolitik mailes til SB til gennemsyn og godkendelse.
7. Gennemgang af elevernes trivselsundersøgelse fra 2/10-09 v/ Dorte Bach.
Indskolingen ligger bedre end det kommunale gennemsnit.
Mellemtrinnet ligger ringere end gennemsnittet; over år har det vist sig, at disse årgange
generelt er mere problematiske pga elevernes ekstra store sårbarhed som 10-12/13-årige.
Ikke desto mindre ses problemer, der skal tages fat i, bl.a. omgangstone og mobning.
Udskolingsklasserne er generelt glade for skolen. Imidlertid påpeges fra eleverne manglende
ros fra lærerne. Undersøgelsen viser, at for mange store elever ikke spiser morgenmad og får
for lidt motion.
Trivselsundersøgelsen skal behandles af PR, hvor sprogbrugen tages op. Endvidere taler
klasselærerne med deres klasser om undersøgelsesresultatet, ligesom resultaterne drøftes
ved medarbejdersamtalerne. Målsætningen er en ordentlig omgangstone, samt at få

mobning elimineret mest muligt, herunder af få begrebet defineret i klasserne.
8. Gennemgang af forældretilfredshedsundersøgelse 2009 v/Ole Skov og Søren
Marcussen.
Over tre undersøgelser viser tilfredsheden med skolen sig uforandret.
For lidt tid til den enkelte elev scorer lavest; dog ligger denne tilkendegivelse over det
kommunale gennemsnit. Temaer i forældrekommentarerne drejer sig bl.a. om sprogbrug og
mobning. SB finder, at forældrene skal informeres om målsætning vedr. netop disse to
emner, da man så kan se, at svarene udmønter sig i handling.
Den samlede tilfredshed med SFO er gået lidt tilbage. Især resultatet for Bakken bekymrer
og kalder på handling. Som følge heraf er lavet strategiplan for kommunikation, så man
gennem alle tilgængelige medier kan få oplyst, hvilke aktiviteter der foregår, ligesom der
skal arbejdes mere med idræts-profilen. Problempunkterne er gennemgået med personalet,
som deler forældrenes opfattelse. En tættere ledelse og øget samarbejde på tværs af
afdelingerne skal resultere i ens arbejdskultur og ens opfattelse af mål. Idræts-profilen
indgår i jobbet som afdelingsleder. Samarbejde med IHF er i støbeskeen og muligvis også
med Fritidscenter2, hvilket kan medvirke til øget tilslutning til SFOen på 4. trin.
9. Samarbejde mellem skolebestyrelse og forældreråd ved SFO
Ændringerne vedtaget.
Forældrerådet ønsker deltagelse i SB-møde, der har kost som punkt. Ligeledes ønskes også
samarbejde med SB om mål og rammer for SFO. Herudover ønskes deltagelse i SB-møder,
hvor emner af fælles interesse behandles. Møde med deltagelse af rådsformand aftales
mellem denne og SB-formanden.
Morten deltager i ansættelsesudvalg ifm ansættelse af fritidspædagogisk leder.
10. Eventuelt.
SBs julefrokost afholdes d. 8. december, kl. 18 – 19.00 ordinært møde, 19.00 – 22.00
julefrokost. Mette og lmj fastlægger menuen.
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