
 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 06.11.2014 

Afbud: Marie, Peter 

Fraværende: Anita 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

og underskrift af referat 

  Godkendt.  

 

2. Meddelelser og orientering 

  a. fra formanden: Intet 

  b. Skoleledelsen:  

  -Analyse vedr. NYE (Elevbyggeri) jvf. mail fra planlægningsafdelingen 

  LW gør opmærksom på, at bestyrelsen i nærmeste fremtid skal forholde 

  sig til Lisbjergskolens udbygning sammenholdt med udbygningen af 

  Elev By - NYE. 

  -LW orienterede om udbygningen af letbanen og bygaden, som foregår 

  lige uden for skolen i øjeblikket. Vi vil prøve at koble arbejdet og etable-

  ring af midlertidige vejløsninger, sådan at vi kan få etableret nogle bedre 

  vejløsninger. Knud indgår med glæde sammen med LW i en henvendel-

  se. 

  -Elevtrivselsundersøgelse. MP orienterede om skolens proces. Knud 

  opfordrede til at skolen fortæller forældrene, at de også har et ansvar for 

  nogle af de resultater, der viser sig i undersøgelsen. LW tilkendegav, at 

  det vil skolen også gøre. 

  c. øvrige 

  -Mads: B og U vil komme med nogle kursustilbud. MP vil sende tilbud

  dene rundt til medlemmerne. Når tilbuddene foreligger endeligt, vil sko

  len sende det til medlemmerne. 

 

3. Bespisningsordning 

  Søren spørger, om eleverne bliver mætte. Kan der laves en ordning, så 

  man kan spise, hvad man vil? 

  Ledelsen har vanskeligt ved at se, hvordan ordningen med afmålte  

  mængder kød umiddelbart kan ændres. Men vi vil nedsætte et brugerpa-

  nel i elevhøjde, der kan give os gode råd mht. retter og omfang af det, vi 

  serverer. Derudover vil vi fortsætte de pædagogiske tiltag for at få ele-

  verne til at spise mere varieret. 

  Knud spørger: kan man etablere en klippekortordning? 

  LW vil tale med kontoret og køkkenet om muligheden.  Derudover vil vi 

  kontakte Skæring Skole, der har en online bestillingsmulighed. 

  LW vil informere bestyrelsen, hvis antallet af restancer ved bespisnings

  ordningen stiger. 

 

4. Evaluering af lektiestøtte 

  LW orienterede om evalueringsprocessen på. Vi er endnu ikke færdige 

  med medarbejderevalueringen af lektiestøtte/faglig udfordring. Vi har 

  modtaget svarene, men er endnu ikke færdige med opgørelsen. 



 

 

  Der vil blive gennemført en elevevaluering, og de undersøges, hvordan 

  den teknisk kan gennemføres. Vi kan allerede nu se, at der er behov for 

  at justere på dele af vores måde at løse opgaven på - f.eks. mht. voksen

  dækning og placering. 

  Vi sigter mod at være færdige med evalueringen inden jul. 

 

5. Eventuelt 

  Referatets udformning: Det foreslås at referaterne fremover i højere grad 

  er beslutningsreferater. 

  Sponsorering og frivilligt arbejde på skolen skal være et punkt til fremti-

  dige bestyrelsesmøder. 

  Vi arbejder stadig på at finde en løsning på aflåsningen af lockerne. 

  Næste møde er julefrokosten d. 09.12.2014 

 

For referatet 

Mogens Steen Petersen 


