Skolebestyrelse
Onsdag den 4. november 2020
17.00 – 19.00

Deltagere:
Forældre

Ulrik Lyng Vestergaard (ULV), Formand
Søren Skov Hansen (SSH)
Janani Thayan (JT)
Hanne Nielsen (HN)

Suppleanter

Gry Frommelt Henckel (GFH)

Medarbejdere

Ester Seiersen (ES)

Elever

Aya Sander Nørregaard (ASN)

Ledelse

Martin Appel Loft (AL)

Knud E. Larsen (KEL), Næstformand
Susie Mogensen (SM)
Rebecca Abl Jørgensen (RAJ)

Tove Willumsen (TW)

Martin Christensen (MC)

Betegnelser i dagsorden betyder:
(O) - Orientering
(D) – Drøftelse
(B) – Beslutning
(T) – Tilsyn
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Dagsordenspunkter
1

Formalia
Tid: 17.00-17.05

Referat
AL

1.1 Tilstedeværelse/afbud
1.2 Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser
Tid: 17.05-17.15
2.1
2.2
2.3
2.4

Elevråd
Medarbejdere
Forældre
Ledelse

Alle

1.1 Afbud fra
MC – JP vikarierer
Janani
Susie
Ikke til stede:
Hanne
Der mangler endnu repræsentanter fra elevrådet. Aya
fra sidste år er trådt ud.
Gry kommer til mødet halvejs.
1.2 Dagsorden er godkendt.
2.1 Det foreslås at en forælder fra bestyrelsen snakker
med elevrådet og evt at man kan deltage i
bestyrelsens arbejdsgrupper.
Der er lavet en skoleavis ”Falkeblikket” som er udgivet
sidst i oktober.
Knud har læst avisen og roder den for at have
overvejende positive artikler med.
2.2 Medarbejdere har fået chromebooks fra uge 43.
Emil Pallesen fra B&U har været på skolen for at
hjælpe med indkøringen.
Det er gået rimeligt med denne opstart, men der er en
udfordring med det 2-faktorsystem, der er en del af
login. Der er også udfordringer med slumretilstanden
der indtræder
Login med 2-faktor er en del af GDPRsikkerhed, som
ikke er udløst af skiftet til chromebook. Det var
kommer til PC også
2.3 Der har været positive meldinger blandt forældre
om, at skolen handlede hurtigt i den aktuelle sag med
ene elev med corona.
2.4 Skolen har formuleret nogle retningslinjer for,
hvordan vi forholder os til når der er tilfælde af corona
blandt elever eller medarbejdere.
AL orienterer om B&Us definition om ”nære kontakter”
til person med corona. Det er denne definition som
skolen bruger til at vejlede efter. AL sender dette ud til
forældrene.
Derudover benytter skolen den samme melding om at
man testes på 4. og 6. dagen, hvis man har været
nær en med corona.
Der er tilbagemeldinger fra eleverne i den nye bygning
3. Det betyder, at det undersøges, hvordan vi skaffer
ekstra puder til diverse sæder.
Lærerne har fået en overenskomst for første gang
siden 2013.
Skolen skal have en handleplan for Sprog og Literacy,
og også indenfor matematik. Der er fokus på
ordblindhed og talblindhed, hvor der er krav om at
elever med vanskeligheder, skal have en handleplan.
Skolen deltager i dialogmøder om dette i Aarhus
Kommune.
AL foreslår at skolen vil lave oplæg for bestyrelsen om
skolens praksis med elevopfølgning, så bestyrelsen
kan føre sit tilsyn af dette. Det nikkes der til dette fra
bestyrelsen.
AL orienterer om at de sociale arrangementer på
skolen er aflyst. Skolen forsøger at finde veje til at
lave sikre hyggelige stunder alligevel.
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Sørens spørger til hvordan det gør med
modtageklasserne. Meldinger er at det går godt – der
er nu 9 elever i de tre modtagegrupper.
3

Forretningsorden for skolebestyrelsen
Tid: 17.15-17.30

AL

4

Årshjul for bestyrelsesarbejdet (B)
Tid: 17.30-17.45

AL

AL orienterer om, at det er aftalt at der skal være et
årshjul med indsatsområder.
Om a. – Knud vil gerne være med. Nicolaj (Rebeccas
mand) vil gerne være med.

Herunder nedsættelse af arbejdsgrupper,
hvor forældre skal være arbejdsgruppeformænd.
a.
b.
c.
d.

Punktet er på, da det er en del af årshjulet for
skolebestyrelsen.
Rebecca nævner at ordenen siger at næste års
indsatsområder skal vælges inden sommerferien. AL
svarer, at det skete ikke pga corona.

Om b. – Rebecca vil gerne være med og vil gerne
inddrage elevrådet i det.
Søren vil også gerne være med.

Bæredygtighed
Madordning
Mellemformer
Rettighedsskole

Om c. – AL orienterer om det kommunale
indsatsområde med Mellemformer, og hvor og hvad
der sker med Lisbjergskolens begyndende
Mellemform. Det handler om grænsefladen mellem
almenundervisning og specialundervisning.
Om d. – Ulrik vil gerne være med.
AL skriver ud til de fraværende medlemmer om at
melde sig på indsatsområderne, så det er på plads til
næste møde.
Der laves en kadence for indsatsområderne i årets
bestyrelsesmøder. AL koordinerer med
arbejdsgrupperne.
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Princip for brug af Chromebook (D/B)
Tid: 17.45-18.15

6

Elevfravær (T)
Tid: 18.15-18.40

ULV
JT
AL

AL

Ulrik, Janani og AL har lavet skrivelsen.
Bestyrelsen bakker skrivelsen op.
Søren foreslår, at der tilføjes at de ældste børn også
har et ansvar for opladning. Det noteres at man
ændrer til ”hjemmets ansvar”.
Tove nævner, at de på hendes årgang har hjulpet
elever med at skabe sikkerhed for at CB transporteres
regntæt.
AL retter skrivelsen til med mødets kommentarer. Det
sendes ud til tjek og sendes derefter til forældrene på
skolen.
Gry spørger til forsikringsforhold. AL uddeler den
oversigt som er rundsendt til forældrene.
AL orienterer om hvordan fravær registreres i
skolehverdagen og viser hvordan de elektroniske
registreringer ender i en samlet rapport i LIS
(LedelsesInformationsSystem)
Der registreres hver morgen, og for 8./9.årgang også
om eftermiddagen.
AL får en status hver måned for Lisbjergskolen og gør
rede for anmærkninger med 10% eller 15% fravær i
LIS. 10% betyder, at pæd.leder kontakter forældre til
det barn om fraværet. 15% betyder, at skoleleder skal
lave en underretning om fraværet.
AL kan i LIS se oversigter for fraværet samlet, og der
er oversigter, der viser de enkelte elevers fravær i den
tidligere måned. Oversigten med enkelte elevers
fravær formidles til de primærvoksne.
AL har to årlige samtaler med B&Uchefen om
Lisbjergskolens fravær.
Ulrik nævner en avisartikel om Aarhus Kommunes
skolefravær hvor Lisbjergskolen lå i den tunge ende.
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Artiklen var baseret på det samlede fravær – også det
ulovlige. Knud påpeger at statistikker kan læses – og
en sådan statistik bør renses for ulovligt fravær.
Søren nævner at det er vigtigt at nævne overfor
forældre hvad fraværet er for en elev. På
Lisbjergskolen bliver fremmødet noteret i elevplaner
og det bliver også nævnt i daglige dialog med
forældre, hvis der er et mønster i elevens fravær.
7

Kommende møder – næste skoleår
Tid: 18.40-18.50

Alle

Næste møde er 3.12.
Sygefravær er et punkt.
Afklaring om medlemskab af Skole og Forældre.
På et senere møde tages måling af Social Kapital i
B&U.

8

Evt.
Tid: 18.50-19.00

Alle

Ulrik – evt. medlemskab af Skole og Forældre?
Knud spørger til den nye bygning 3 og rygter om kulde og hårde
sæder. AL orienterer om at der er formidlet hvad ideen med
bygningen er, og at der mangler forældrearrangementer som kunne
formidles yderligere. Men det lader vente på sig grundet corona.
Gry efterspørger hjørnespejl ved cykelstien og asfaltområder foran
bygning 1, og også et løbehjulsstativ til foran indskolingen.
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____________________

___________________

____________________

____________________

___________________

____________________

____________________

___________________

Ulrik Lyng Vestergaard
Formand

Søren Skov Hansen

Hanne Nielsen

Knud Erik Larsen
Næstformand

Rebecca Abl Jørgensen

Elev – ikke valg endnu

____________________
Ester Seiersen

Susie Mogensen

Janani Thayan

Aya S. Nørregaard

____________________
Tove Willumsen

LI SB J ERG S KO L E N ● L is bj er gv ej 1 5 ● 8 2 00 A arh us N ● T lf .: 8 7 1 3 5 8 2 9
E- ma i l : l is @ mb u. a ar hu s .dk ● w ww . Lis bj ergs k o le n . dk

