Skolebestyrelse
Deltagere:
Forældre
Medarbejdere
Elever
Ledelse
Gæster
Afbud
Ikke tilstede

Knud Erik Larsen (KEL), Formand - Torben Buhl (TB) - Peter Ole Viuff (POV) Søren Skov Hansen (SSH)- Mads Hulgaard Jensen (MHJ) - Teresa Retsborg
Andresen (TRA)- Ulrik Lyng Vestergaard (ULV)
Anne Raahauge (AR) – Lotte Dreier (LD)
Emil Bundgaard (EB) – Anna-Kathrine Vendelbo (AKV)
Jakob Holme Prag (JP) – Martin Appel Loft (AL)
Johan Stengaard, Martin Christensen
JP, SSH
EB, AKV, POV

Mødedato: 12. juni 2018
Tidspunkt: 17.30 – 19.30 – fra kl. 19.30-20.30 er der opstillingsmøde til skolebestyrelsen
Sted: Det store mødelokale
Dagsordenspunkter
1

Formalia
1.1 Tilstedeværelse/afbud
1.2 Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig

Referat

AL

Tidsramme: 17.30-17.35
2

Meddelelser
2.1 Elevråd
2.2 Medarbejdere
2.3 Forældre
2.4 Ledelse

Alle

2.3 MHJ siger tak for nu, og træder ud af
bestyrelsen.
2.4 AL orienterer om slutfasen af skoleårets
planlægning.

Tidsramme: 17.35-17.45

Stor opbakning til skolebestyrelsesvalget.
AL orienterer om særdeles positivt besøg af
børne- og ungeformanden.
MC orienterer om afgangseksaminerne, og
konstaterer en markant fremgang i
karaktergennemsnit i forhold til foregående
skoleår.

3

Budgetopfølgning
Tidsramme: 17.45-18.00

JS

4

Madordning - betaling
Tidsramme: 18.00-18.15

JS + AL

JP gennemgår forventet resultat i 2018 i
forbindelse med budgetlægningen.

AL orienterer om en stigning i betaling til
madordning. 1 kr. ekstra for børn.
SSH-forslag til voksenadministration/eftersyn
af hvem, der spiser.
KEL og ULV bemærker, at underskuddet er
for stort. KEL foreslår, at kommunikere
omfanget af underskuddet tydeligt ud til
forældre.
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Det besluttes at drøfte punktet yderligere på
kommende bestyrelsesmøde.

5

Årsplanlægning 2018-19
Tidsramme: 18.15-18.30

AL

AL fremviser udkast til skemaerne.
Man har forsøgt at inkorporere ”elevernes
stemme” i skemalægning. Dette er til dels
lykkedes, da man kan imødekomme 6.9.årgangs ønsker om mere/mindre pause op
til spisepausen.
Bestyrelsen konkluderer, at skemaerne er
meget bedre end sidste skoleår.
TRA bemærker, at børn ikke bør gå i skole
efter kl. 15:00.
Ledelsen har et fortsat fokus på, at forbedre
skemaerne i elev- og medarbejderhøjde.

6

Elevrådsdeltagelse
Tidsramme: 18.30-18.45

SSH

SSH bemærker, at der bør være
opmærksomhed på, at elevrådsmøder ligger
umiddelbart før et bestyrelsesmøde.
Denne procedure er allerede igangsat.

7

Klubben
Tidsramme: 18.45-19.00

SSH

SSH vil gerne høre mere om samarbejdet
med klubben. Er der mulighed for, at klubben
åbner i 10-frikvarteret? Hvordan sikrer man
et konstant samarbejde?
AL bemærker, at klubpædagogerne møder
ind efter kl. 12:00. Endvidere er der ikke
ressourcer til tilsyn.
Klubben og skolen søger hele tiden at sikre
de bedste arbejdsbetingelser som muligt.

8

Evaluering af lejrskolemodel
Tidsramme: 19.00-19.15

SSH

SSH har kun positive tilkendegivelser i
forhold til lejrskole på 6.årgang. I
særdeleshed samarbejde/overgang med
lærerne var positivt.
ULV påpeger, at der bør indhentes
børneattester på de forældre, som hjælper til
på lejrskolen. AL understreger, at det
kommer der styr på.
ULV var med 3.årgang på lejrskole.
Samarbejdet med lærerne foregår godt. ULV
bemærker, at det var en god oplevelse.
ULV pointerer dog, at såfremt man kan, bør
man prioritere lejrskoler.
KEL afsted med 6.årgang. Det gik godt, men
det er baseret på forældrenes ”good will” og
velvilje. Modellen kan måske ikke vare for
evigt.
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AL pointerer, at såfremt økonomien tillader
det, så kan man ændre lejrskoleprincipperne
på Lisbjergskolen. Både pædagoger og
lærere vil gerne have lejrskoler.
AR fortæller om en god oplevelse, hvor
eleverne overnattede på skolen.
9

Punkter til kommende møder
Tidsramme: 19.15-19.20

Alle

Madordning – betaling
Yderligere information om tallene.
Årshjul
Fokus i det kommende bestyrelsesår.
Forretningsorden og konstituering

10

Evt.
Tidsramme: 19.20-19.30

Alle

KEL spørger ind til vikarproceduren.
MC orienterer om rekruttering af og
procedurer for vikardækning og -arbejde
på skolen.
AL orienterer om ansættelse af ny lærer.
Bestyrelsen skal repræsenteres i
ansættelsesudvalget. TRA vil gerne sidde i
ansættelsesudvalget.

____________________

____________________

___________________

____________________

____________________

___________________

Knud Erik Larsen
Formand

Søren Skov

Torben Buhl

Mads Hulgaard Jensen

Peter Ole Viuff

Ulrik Lyng Vestergaard
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____________________

____________________

Teresa Retsborg Andresen

Anna-Katrhrine Vendelbo

____________________
Anne Raahauge

____________________
Jakob Holme Prag

___________________
Emil Bundgaard

____________________
Thomas Petersen

____________________
Martin Appel Loft
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