Skolebestyrelse
Torsdag den 3. december 2020
17.00 – 19.00

Deltagere:
Forældre

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

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

Suppleanter

Gry Frommelt Henckel (GFH)

Medarbejdere

Ester Seiersen (ES)

Tove Willumsen (TW)

Elever

Alma de Cros Dich (ACD)

Signe Kirstein Lundum Jensen (SLJ)

Ledelse

Martin Appel Loft (AL)

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 Velkommen til Signe og Alma
1.2 Dagsordenen er godkendt

1.1 Tilstedeværelse/afbud
1.2 Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser
Tid: 17.05-17.20
2.1
2.2
2.3
2.4

Alle

Elevråd
Medarbejdere
Forældre
Ledelse

2.1 Elevrådet orienterer om sidste elevrådsmøde, hvor
AL deltog. Her blev der drøftet omkring den gode
skoledag.
Elevrådet har igangsat en række diskussioner ude på
de forskellige årgange.
Elevrådet har snakket om engageret og varieret
undervisning samt bevægelse.
På baggrund af elevrådets arbejde kommer MF Camilla
Fabricius på besøg for at tale med elevrådet.
2.2 H/D-lokale er på vej til at blive færdiggjort.
Der er fokus på arbejdsmiljø og arbejdspres. Der er
sat gang i en proces i MED-udvalg. TW bemærker, at
der er pres på i personalegruppen.
ES bemærker, at Corona-restriktioner gør fx
bespisningsordningen mere udfordrende. ES oplever,
at Corona-restriktioner begrænser de
fritidspædagogiske aktiviteter.
TW bemærker, at Corona-restriktioner har gjort, at
flere børn på mellemtrinnet har fået et bedre
sammenhold.
Alma fortæller også, at udskolingen har hygget sig
med brætspil i pauserne. Signe fortæller, at det har
været positivt, at mobiltelefonerne er taget fra dem i
en periode.
2.3 ULV har fået forældrehenvendelser, som er sat på
dagsordenen.
2.4 AL orienterer om høringer i forhold til ny
fritidspædagogisk vision (”SFO” og ”Ung i Århus”). AL
udsender til bestyrelsen. HN er ”tovholder”, og man
skal sende senest fredag den 8/1.

3

Sygefravær (T)
Tid: 17.20-17.35

AL

AL orienterer om sygefraværet.
Lisbjergskolen har et lavt sygefravær, men AL
bemærker, at ledelsen har et skærpet fokus på fravær
– hverdagsobservationer og tilbagemeldinger fra
medarbejdere vedr.eksempelvis arbejdspres er vigtige
at medtage.
MC orienterer om opfølgning på medarbejderfravær.

4

Elevopfølgning (T)
Tid: 17.35-17.50

AL

AL gennemgår processen vedr. elevopfølgning.
Fag- og årgangskonferencer, elevsamtaler, elevplaner
og skole/hjemsamtaler er alt sammen en del af
elevopfølgningen.

5

Sundheds- & bevægelsesskole (D)
Tid: 17.50-18.15

ULV

ULV orienterer om en række henvendelser fra forældre
vedr. sundhedspolitikken.
Der er kommet en ny og revideret udmelding.
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6

Den nye bygning (D)
Tid: 18.15-18.40

ULV

ULV har modtaget henvendelser i forhold til den nye
bygning.
Der har manglet kommunikation.
ULV har siddet i styregruppen, og kan stå inde for den
pædagogiske praksis.
AL fortæller om kommunikationsplan med bl.a.
helhedsplan, virtuel rundvisning og
hverdagsfortællinger.
MC orienterer om opstart med Corona-benspænd.
MC har snakket med elever, der påpeger, at man
gerne vil have puder i fordybelsesområderne. Der er
bestilt puder til eleverne.
Alma påpeger, at der skal flere arbejdspladser. MC har
snakket med flere elever om dette, og der bliver
opstillet flere arbejdsborde og stole op.
AL sender kommunikationsplan til
forældrehenvendelser.

7

Kommende møder
Tid: 18.40-18.50

Alle

8

Evt.
Tid: 18.50-19.00

Alle

____________________
Ulrik Lyng Vestergaard

-

Infohæfte til (nye) forældre (kommunikation)
Siddekomfort
Belønning/sanktioner i undervisningen

____________________
Knud Erik Larsen

___________________
Susie Mogensen
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Formand

Næstformand

____________________
Søren Skov Hansen

____________________
Hanne Nielsen

____________________

___________________

Rebecca Abl Jørgensen

Janani Thayan

____________________

___________________

Alma de Cros Dich

Signe K. Lundum Jensen

____________________

____________________

Ester Seiersen

Tove Willumsen
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