Referat af møde i skolebestyrelsen
Onsdag den 22. oktober 2019 på personalerummet kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Helle Sværke, Ditte Løvbjerg, Kim Pretzmann Olesen, Anders Winding, Tanja Marcher Noe,
Søren Munkedal, Susanne Molboe, Helle Servé, Wahid Dawar 9A, Ole Skov, Klavs Heltoft,
Søren Marcussen
Afbud fra: Iben Bøtker og Irene Bak
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3. Godkendelse af referat af seneste møde.
Godkendt
4. Nyt fra elevrådet.
Ønske om kunstgræs på multibanen udenfor kantinen
Det kommer med i betragtning, når der prioriteres ift. legepladsbudgettet.
Ønske om Frikvartersidræt for de store i hallen.
Det har tidligere været tilbudt, og mulighed for genetablering af ordningen undersøges.
Ønske om et elevblad
SB beder elevrepræsentant om at gå tilbage til elevrådet og undersøge, om nogle elever vil
melde sig på banen til en redaktion. Hvis en elevredaktion kan etableres, tilbyder Søren
Munkedal sin hjælp med at være ”voksenredaktør” på projektet. Der tales om online udgivelse.
Skolens tilbagemelding på punkter fra sidste møde:
Vedr. manglende klokke ved Bakken er løsningen blevet en ny klokke placeret på enden af
hallen. Den har været ude af funktion, men virker nu.
Elevrådets ønske om gynger i Pærehaven kommer med i betragtning, når der prioriteres ift. det
kommende legepladsbudget.
Vedr. lugt ved vandautomat har teknisk service renset gulv og væg omkring vandautomaten.
5. Meddelelser.
- orientering om trafikregulering, lystavler mv.
Ole har haft møde med 2 ingeniører fra Vejanlæg og Bydesign under Teknik og Miljø og
sammen med dem besigtiget mulighederne for øget trafiksikkerhed ved ”slusen”. De blev bl.a.
præsenteret for den tidligere nævnte model fra Skjoldhøjskolen. Dette var imidlertid en
forsøgsordning, som endnu ikke er evalueret… Der blev talt om mulighed for at udvide slusen,
så den bliver mere fremkommelig og giver mulighed for, at man kan passere en bil, der er ved at
læsse af. Mulighed for at etablere blink el.lign. ved fodgængerfeltet, som øger opmærksomhed
på krydsende børn. Der bliver ikke etableret bomme for cykelstien ved hallens p-plads, da det
er bilerne, der har vigepligt. Der tænkes i andre måder at gøre opmærksom på netop denne
vigepligt, så det bliver mere sikkert for cyklister og fodgængere. De vender tilbage med mere
konkrete forslag fra Teknik og Miljø hurtigst muligt.

Søren Marcussen overbringer hilsen fra det nye SFO-forældreråd, som er interesseret i
samarbejde med SB.
6. Videre drøftelse om forældremøder ud fra klasselærernes tilbagemelding på fremmøde mv.
Ud fra bilaget er der ikke umiddelbart nogen tydelig sammenhæng imellem indhold og måden,
der indkaldes til forældremøder på og antallet af fremmødte.
Bestyrelsen fremsætter ønske om at samle forældremøderne årgangsvis, således at
forældremøder for ens børn på forskellige årgange ikke falder på samme dag. Det forudses også
hensigtsmæssigt, hvis SB skal være synlig på forældremøderne. Det tages op i FU, hvorvidt det
kan være en generel mulighed at planlægge forældremøderne årgangsvis. Det sker allerede på
nogle årgange. Det påpeges, at kl. 16 for start af forældremøder er lige tidligt nok.
7. Drøftelse af den reviderede og opdaterede kommunikationspolitik. Bilag
Den er for lang og indeholder en for stor sammenblanding af emner, hvor målgruppen ikke er
tydelig. Noget henvender sig til forældre, andet til personaler. Opfordring til at være mere skarp
på modtagerne samt en opstramning af ordlyden, så den bliver mere ensartet (f.eks. pæd.
personale/ansatte)
SB foreslår en revideret kommunikationspolitik, hvor indholdet deles op i en egentlig
kommunikationspolitik og intern information til medarbejdere og struktur på skolen skilles ud.
Ledelsen arbejder videre med kommunikationspolitikken.
8. Blå mandag – skal skolebestyrelsen vedtage et princip? Bilag/forslag
Konklusion: Hverken SB eller skolen kan vedtage principper og retningslinjer vedr. deltagelse
og frihed i forbindelse med Blå mandag. Det er ikke en officiel fridag, men har kulturelt set
altid været det for konfirmander. Skoleledelsen overvejer at udsende en meddelelse om, at man
skal ansøge klasselæreren om fri til Blå mandag.
9. Fravær og vikarsituation
Udsættes
10. Opsamling på bestyrelsens deltagelse i forældremøder
Udsættes
11. Bestyrelsens synlighed i forældrekredsen
Et SB-udvalg har talt om mulig strategi og kunne ønske en ”flise” på hjemmesiden til
kommunikation af highlights omkring SB’s arbejde. Med i overvejelserne bør tages, at
hjemmesiden fortrinsvis henvender sig til eksterne, herunder evt. kommende kunder, mens Aula
bruges til intern kommunikation.
Det foreslås, at SB-møder afsluttes med at finde evt. highlight(s) fra aftenens møde, som man
ønsker publiceret til forældre på enten Aula eller hjemmesiden.
12. Kort evaluering af Åben Skole
Ros: endnu et godt arrangement, godt med udvidelse af området, gode foredrag for de store.

13. Eventuelt
Husk tilmelding til dialogmøde senest 1/11

Referenter: Klavs Heltoft og Marianne Sønderstrup

