Dagsorden skolebestyrelsesmøde 5. oktober 2015 kl. 17.30 – 20.00
Søren og Mads kom senere
1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat
Godkendt
Beslutning 17.35-18.30
2. Lektiepolitik
Bilag udleveret.
Marie: spørger til om man med lektiepolitikken kan holde fri i weekenden.
LW: mener at træningsopgaver som udgangspunkt løses på skolen, mens
større opgaver også skal løses hjemme. Der vil være en periode, hvor
lærere og pædagoger skal vænne sig til den nye politik.
TG: siger, at de også afhænger af arbejdsindsatsen i skolen som sådan og
i lektiestøtte.
LW: det, elever skal både i lektiestøtte og som opgaver hjemme, skal
fremgå af ugeplanen.
LW vil gerne skrive et mindre stykke om, hvad intentionen er med lektiepolitikken.
Bestyrelsen godkender politikken. LW sender ud inden efterårsferien.
3. Forebyggelsesstrategi
Bestyrelsen godkender forebyggelsesstrategien.
Drøftelse 18.30-19.30
4. Svar fra rådmand vedr. klubben
Svaret er udsendt.
LW: Der er ikke meget åbning i svaret i forhold til vores ønsker. Det er
FU-lederen og FK-lederen i distriktet der kan rokere på ressourcerne.
Der kan ikke ændres på den demografiske model.
Søren foreslår, at skolen kontakter FU-lederen og beder om flere ressourcer.
LW siger, at fremtiden nok snarere er, at klubpædagoger er vejledere,
der anviser muligheder for fritidsaktiviteter i samarbejde med f.eks. forening og andre organisationer i nærområdet.
MP supplerer og siger, at det netop er det, der bl.a. er sigtet med det nystartede Ungemiljø Lisbjerg. Her opfordrer vi alle – foreninger og organisationer om være medvirkende til at skabe gode rammer for fritidsaktiviteter for unge i Lisbjerg skoledistrikt.
Susie spørger til, om private må deltage.
LW svarer, at det er det, vi lægger op til, og at man er meget velkommen
med både indsats og ideer.
Bestyrelsen beder LW om at undersøge antal medlemmer i Trige-Spør
ring og i Lisbjerg.
Bestyrelsen godkender, at LW skriver et brev til FU-leder Ove Pedersen
i bestyrelsens navn.
5. Analyse af skolestruktur (NYE/ Elev)

Bilaget er ikke rundsendt. Mads fremlagde. Mads efterspørger, hvordan
økonomien ville være, hvis Elev var i skoledistrikt med Lisbjerg i stedet
for Haarup. Ressourcerne følger ikke med i f.eks. klubregí.
LW mener, det er en del af en større drøftelse. Det er bydelen Nye, der
har skabt drøftelsen af distriktsgrænserne, fordi grænsen går gennem
Nye. På et tidspunkt skal der bygges en ny skole i Elev - spørgsmålet er
hvornår. Der er lavet en analyse af behovet for skolebyggeri i Nye. Man
kunne give børn i Nye frit skolevalg i en periode. Hvis det er forslaget,
skal det under alle omstændigheder i høring både i Elev/Haarup og i
Lisbjerg skolebestyrelse.
LW rykker for analysen og høring i B & U
6. Skolebuskørsel
Vi har i et stykke tid vidst, at der ville komme ændringer af skole
buskørslen. Man vil nedlægge rute C og D. Den ene kører gennem Øl
sted. Den anden kører et stykke ud af Randersvej. Derudover har vi en
tosprogsbus, der kører helt ud til Spørring på to forskellige tidspunkter.
LW har ikke givet lov til, at nogle elever må køre med disse busser. Det
er alene B & U, der har givet tilladelse til kørslen. LW vurderer, at der
ikke kan ændres i forslaget.
Forældrene i Ølsted vil sandsynligvis forsøge at få ændret skoledistrik
tet, så Ølsted bliver en del af Lisbjergskolens distrikt, da de fleste børn
har går på Lisbjergskolen.
Skolen vil sende høringsbrevene til forældrene.
7. Skoledagens længde
Oplæg fra ledelsen. To bilag udsendt. Rådmanden er på linje med land
spolitikerne i holdning til skoledagens længde.
Vi har som skole svært ved at få skoledagens længde til at passe med
kravet, når der bliver flere timer. Vi ville blive nødt til at skære på elevernes pauser, og det vil vi kun meget nødig gøre. Derudover er spisningen tidskrævende og ikke en del af undervisningen. Hvis vi skulle gøre
det nu, ville vi skulle ændre alle læreres opgavefordeling og lave nyt
skema.Derfor kan vi ikke i dette skoleår leve op til det politikerne ønsker. Til næste år vil vi bruge en halv time af den understøttende undervisning til spisning. Det kan vi gøre i hh. t. lovgivningen.
Søren mener, at løsningen med den understøttende er rigtig.
Mads spørger til, hvordan stemningen er her på skolen.
Trine mener, at der skal gøres noget, da hun f.eks. underviser til kl.
16.00.
Søren mener, det vil gøre en forskel.
LW melder ud til forældrene, hvordan skolen vil gøre i dette skoleår.
8. Spilpolitik
Oplæg fra ledelsen er udsendt. Det er meldt ud til medarbejderne på mel
lemtrin og i overbygningen. Der skal være regler og retningslinjer på
området, men de skal være udviklet i dialog med eleverne.
Når processen er gennemført, vil LW melde skolens politik på området.

Herefter drøftelse.
På næste bestyrelsesmøde vil LW orientere om processen og erfaringerne hermed.
Orientering 19.30-20.00
9. Herunder:
-Budgetforlig (indhold og proces)
Vi ved hvor meget, der skal spares. Direktøren skal fremlægge forslag til
besparelser for byrådet efter en høringsproces. Processen starter d. 11
december.
-Forventet regnskab. Der forventes et underskud på SFO på 200.000 kr.
og et tilsvarende overskud på resten af aktiviteterne. LW vil gerne undersøge, hvorfor der er dette underskud. Vi kommer nok ikke udenom at
lave nogle ændringer, fordi det efter alt at dømme er et underskud er ak
kumuleres hele tiden. Derudover skal vi undersøge de meget stigende
vikarudgifter.
(skriftlig orientering udsendes fredag)
-Personalesituationen
En lærer har søgt job på en anden skole. Det er med en måneds varsel til
1. november. Vi har slået yderligere en stilling op, det giver os nogle
muligheder for at blande kortene. Vi vil få brug for ansættelsesudvalget
Marie, Peter og Mads vil gerne deltage.
10. Eventuelt
Søren spurgte til lejrskoleprogrammet. LW har meldt ud til forældrene.
Vi melder tilbage.
For referatet
Mogens Steen Petersen

