Skolebestyrelse
Deltagere:
Knud Erik Larsen (forælder/formand)
Torben Buhl (forælder)
Peter Ole F. Viuff (forælder)
Søren Skov Hansen (forælder)
Mads Hulgaard Jensen (forælder)
Ulrik Lyng Vestergaard (forælder)
Teresa Retsborg Andresen (forælder)
Susie Mogensen (suppleant)

Anita Bach Danielsen (suppleant)
Emil Bundgaard Koefoed-Nielsen (elev)
Anna-Kathrine Skovgård Vendelbo (elev)
Anne Raahauge (medarbejder)
Thomas Petersen (medarbejder)
Jakob Holme Prag (viceskoleleder)
Martin Appel Loft (skoleleder)

Mødedato: 22. november 2017
Tidspunkt: 17.30 – 20.00
Sted: Det store mødelokale

Referat
1. Formalia (17.30-17.35)
1.1
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referat er godkendt
1.2
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
Søren efterspørger et punkt om indeklima, så der er feedback på processen. Det
tages under punktet Forældre.
1.3
Tilstedeværelse/afbud
Fraværende: Peter, Teresa, Emil, Anna-Kathrine, Ulrik
2. Meddelelser (17.35-17.55)
2.1
Elevråd
Ingen meddelelser.
Søren efterspørger hvordan arbejdsgangen er så elevrådet mødes og at der
sikres at de ved hvornår der er bestyrelsesmøder. Ledelsen ser på dette.
2.2
Medarbejdere
Ingen meddelelser.
2.3
Forældre
Bestyrelsen opfordrer til at de valgte medlemmer deltager. Suppleanterne
inviteres med fra nu af, da der efter dette skoleår er to medlemmer der stopper,
da deres børn går ud af 9.årg.
Søren spørger til indeklima. Thomas har ikke nyt mht medarbejderes
arbejdsmiljø.
Knud efterspørger hvor data om temperaturer bliver af? Jakob nævner at Anders
har rykket for det udtræk af data, som skal komme fra bygningsafdelingen.
Jakob rykker for det igen.
Spørgsmålet om indeklima er punkt på næste bestyrelsesmøde.
2.4

Ledelse
Ledelsen bruger en del tid på elevsager. Bl.a da der er en deadline inden nytår
for indstilling til andre skoletilbud. Arbejdet med dette kræver grundigt
samarbejde med forældre og evt PPR.
Martin har fået skabelonen til årets kvalitetsrapport, som han med den øvrige
ledelse udfærdiger. Bestyrelsen vil senere blive orienteret og en forældrerep. Vil
inviteres med til kvalitetssamtale i det nye år.
Budgettet for næste skoleår står for døren, og Martin varsler at Johan deltager i
bestyrelsesmøder, når der er økonomi på dagsordenen.

Lisbjergskolen har undersøgt om vi vil koble os på at være en Rettighedsskole.
Det er en Unicefkoncept, der fokuserer på hvordan børn og menneskers
rettigheder er beskrevet og hvad de betyder i hverdagen og i skolehverdagen.
Skolen ser at der er mange gode gevinster ved at fokusere på rettigheder og
pligter. Det kan ske i hjemmetid, i fag og i projekter.
At være rettighedsskole vil indebære øget fokus på trivsel, og det vil bidrage til
kvalificering af læringsmiljøer.
Mads spørger hvad skolen kan få ud af at være med eller om vi kan det på det
samme på vores egen måde?
Knud spørger til om det er nødvendigt og om det vil kræve ekstra energi for
medarbejderne?
Martin ser at vi får en ramme, der støtter op om de værdier der er i den
pædagogiske platform.
Thomas ser at konceptet vil hjælpe os i takt med at skolen vokser. Det vil
hjælpe i indslusningen af både nye elever og nye medarbejdere.
3. Beslutningspunkter (17.55-19.00)
Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden samt skolens principper for:
• Budget og regnskab
Princippet er godkendt.
• Kompetenceforløb for elever
Princippet er godkendt.
• Skolens samarbejde med lokalsamfundet
Princippet er godkendt.
• Opfyldelse af undervisningspligten uden for skolen
Princippet er godkendt.
• Valgfag
Princippet er godkendt.
Torben nævner, at der er en vanskelighed med valgfag der er placeret ”i
byen” – logistik med kørsel og tidspunkter man har fri i skemaet gør
deltagelse svært. Martin er med på, at vi som skole skal være opmærksom på,
hvordan vi udmønter valgfagene.
Det bliver et fremtidigt punkt på bestyrelsesmøde.
• Holddannelse
Søren forslår at der tilføjes at der er sociale overvejelser i forbindelse med et
holdskifte.
Efter en drøftelse er der enighed om at princippet godkendes som det er
beskrevet.
• Hjemmetid (Den understøttende undervisning)
Princippet er godkendes med det forbehold, at Martin tilføjer at der også er
lektiestøtte inkluderes i formuleringerne.
• Skolens madordning
Princippet er godkendt.
Det tages op på næste bestyrelsesmøde hvordan rationering af portioner
håndteres.
• Information og kommunikation
Princippet er godkendt.
Skolen skal være opmærksom på at melde ud til forældreråd og i forbindelse
med skole-/hjemsamtaler, at der skal være dialog mellem skole og forældre
om indhold i de forskellige mødefora.
• Forældreansvar
Princippet er godkendt med det forbehold at punkt 7 skærpes så det retter sig
mod skolens voksne og de øvrige børn. Martin laver en revideret udgave og
rundsender til bestyrelsesmedlemmerne.
• Skoleårets planlægning
Princippet er godkendt.
• SFO-virksomhed
Princippet er godkendt.

•

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
Princippet er godkendt med den tilføjelse at Martin skriver ind, hvornår de tre
lejrture er placeret i et barns skoleforløb. Der ændres i teksten om praktik, så
det gælder for udskolingsårgangene frem for kun 9.årg.

Bilag: Forslag til principper
Martin nævner, at den tidligere besluttede proces med at behandle ovenstående
punkter i klumper er ændret. B&U efterspørger principperne, og derfor har Martin
udarbejdet de relevante og nødvendige til i dag.
Der er ros til Martin for at have lavet det forberedende arbejde.
Det aftales at gennemgå de enkelte principper på dette møde.
Det aftales at ledelsen melder ud til forældrene.
4. Drøftelsespunkter (19.00-19.30)
4.1 Bevægelse – iMOOW!
Jakob gennemgår iMOOW!projektets hensigt og hvad der sker i skolehverdagen i dette
skoleår.
5. Orienteringspunkter (19.30-19.45)
5.1 Udbygning af Lisbjergskolen
Martin beskriver, at udbudsmaterialet er næsten færdigt. I januar 2018 er der fundet en
totalentreprenør, der skal stå for det samlede byggeri og ombygning af eksisterende
lokaler.
Martin orienterer også om, at der har været møde med Sport & fritid, om de fremtidige
etableringer af idrætsfaciliteter i Lisbjergs byudvikling, da Sport & fritid ville høre om
skolens syn på denne del af byudviklingen.
6. Punkter til kommende møder (19.45-19.55)
Indeklima
Madordning – økonomi og portionsstørrelser diff. jf. alder.
Yderligere orientering om byggeri.
7. Evt. (19.55-20.00)
Knud spørger til om udfaldet af sidste møde med FU er kommunikeret ud til brugerne?
Både Søren og Martin undersøger dette.

