Referat af møde i skolebestyrelsen
Mandag den 22. marts 2010 kl. 19.00 på lærerværelset

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Søren Marcussen, Jaafar Pouraliabuzar, Peter Jakobsgaard, Rikke Ehrenreich, Morten Skott,
Mette Ø. Madsen, Anne Pilgaard, Ulla Buddig, Ulla Stougaard, Klavs Heltoft, Ole Skov.
Afbud fra Murat Kilic.
2. Godkendelse af dagsorden.
Nyt pkt. 7: Regnskab 2009 for SFO.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
Intet.
5. Meddelelser.
Jaafar, Rikke og Ole deltager i møde i børnehaven på Bornholmsvej.
Der forventes 2 børnehaveklasser. Det vides, at 20% af de sprogscreenede børn har klaret
testen.
Skolen skal deltage i undersøgelse udfærdiget af amternes og kommunernes
forskningscenter i samarbejde med DPU. Skoler, der formår at løfte eleverne fagligt set i
relation til elevernes socioøkonomiske baggrund sammenholdes med skoler, hvor eleverne
kommer fra økonomisk og socialt velfunderede hjem.
Klassesammenlægningen på 7. trin er gået fint.
Telefonchikane omtalt.
6. Høring: Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune.
Enighed om, at notatet er svært at forholde sig til på grund af luftige og rodede
formuleringer, der til tider er detaljerede, til tider overordnede i indholdet.
Fokus på SFO’s faglighed, udfærdigelse af beskrivelse for egne mål og rammer er positivt.
Manglende definition af, hvordan man må anvende ressourcen i fællesskab med skolen –
kan være et problem i nogle SFOer. Herudover er teksten uklar vedr. udregningen og det
præcise indhold af ressourcen. I høringssvaret er kerneydelsen samt fritids- og
socialpædagogikken vægtet.
SFOs forældreråd ønsker bemærkning tilført vedr. omstændeligheden i udarbejdelse af
effektmål i forhold til det fritidspædagogiske arbejde med børn. SB ønsker bemærkning
påført om skriftets uoverskuelighed og mangel på tilgængelighed, samt at ordvalget vedr. de
eksisterende rammer skærpes.
7. Regnskab 2009 for SFO.
Tillægsbevillingen indeholder tilbageførsel af udgifter vedr. sygdom og vikardækning samt
regulering ift børnetallet. Udgifterne til drift dækkes bl.a. af midler fra det akkumulerede
overskud. Der forventes ingen ændringer i antallet af ansatte næste år.
Godkendt.

8. Regnskab 2009 og budget for 2010 – herunder oplæg til lektionsfordelingsplan for
2010/11.
Underskuddet på bygningsdelen skyldes etablering af legeplads i den store skolegård samt
renoveringen. Overskuddet på undervisningsdelen er fremkommet ved tillægsbevillinger.
De administrative ledere ønsker større klarhed i forhold til Økonomiafdelingen, hvilket dog
ikke kan lade sig gøre.
Driften af Bakkens bygninger ligger hos SFO. Da der ønskes samme service i alle skolens
bygninger, overgår et eventuelt over-/underskud fra Bakken derfor til skolens
bygningskonto.
Regnskabet godkendt.
1 lærer pensioneres, 1 lærer vender tilbage på nedsat tid efter barsel; der forventes ikke
yderligere ændringer i antallet af ansatte lærere.
De øgede udgifter vedr. rengøring, administration samt bygninger skyldes lønstigninger.
Bygningskontoen indeholder også udgifter til vedligeholdelse og inventar, hvor der bl.a.
ønskes anvendt midler til opsætning af brusekabiner i hallens omklædningsrum. Der
redegjordes herfor, hvilket SB, efter debat, tog til efterretning.
Lektionsfordelingsplanen er tilrettet efter drøftelse i FU. Fra 4. – 7. trin skal eleverne have
haft mindst 1 års undervisning i hhv. hjemkundskab, håndarbejde og sløjd. På grund af
elevtallene på disse årgange tilbydes næste års 4. klasse sløjd, mens faget ikke tilbydes på 6.
trin. I stedet for valgfag tilføres 6. årgangs elever flere deletimer. På 7. trin bliver valgfagene
hjemkundskab, musik samt over 2 semestre en kombination af sløjd, billedkunst og
håndarbejde.
Et nyt tiltag er rytmikundervisning for småbørn 2 gange ugentlig med deltagerbetaling.
Herudover undervises 8.-9. klassernes musikhold af en ekstern underviser.
Det problematiseredes, at de løbende tillægsbevillinger nødvendiggør en stor buffer i
budgetlægningen, hvilket kan sinke eller stoppe mere ambitiøse materialeindkøb. Bufferens
størrelse er nødvendiggjort af mange ukendte parametre, bl.a. ikke-styrbare udgifter til
specialklasseelever og elevnedgang.
Skoler med mange almennyttige boliger er gået sammen om henvendelse til Børn & Unge
vedrørende for lille ressourcetildeling.
Budget og lektionsfordelingsplan godkendt.
9. Udkast til strategiplan for fastholdelse af distriktselever 2010/11.
Udsat til næste møde.
10. Forårskoncerten er aflyst og erstattet af en sommermatiné tor. d. 17. juni
- skal arrangementet være kl. 13-15 eller 14-16?
Koncerten afholdes kl. 13 – 15. Er primært koncert for og med børn, men også forældre er
meget velkomne.
11. Eventuelt.
Stor ros til musicalen. De store elevers fest god, men måtte gerne vare lidt længere.

23.3.2010
f. Ole Skov
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