Skolebestyrelse
Torsdag den 10. juni 2021
17.00 – 19.00
Fysisk på skolen

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)

Jakob Holme Prag (JHP)

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: 17.05-17.20
2.1
2.2
2.3
2.4

3

Alle

Elevråd
Medarbejdere
Forældre
Ledelse

Orientering vedr. ny pæd. leder
Tid: 17.20-17.30

AL

1.1
Afbud: elevrepræsentanter, Tove, Gry og Knud
Fraværende:
1.2
Dagsorden er godkendt.
2.1
Intet nyt
2.2
Der er gode erfaringer med at være sammen med sin
årgang/storgruppe, men det giver også nogle
udfordringer.
Det er spændende hvad fremtiden byder på – hvilke
erfaringer skal vi tage med i de næste skoleår?
2.3
Janani: Må elever efterlade chromebooks i lockers. Nej
- den skal med hjem dagligt for at blive opladet.
Ulrik: har fået henvendelse om siddekomfort i bygn. 3.
Hans svar var at der er investeret i hynder og de er
monteret i siddenicher. Det drøftes hvordan
formidlingslokaler måske kan have hyndeløsning, når
lokalet bruges i fordybelsestiden.
Ulrik melder tilbage at forælderen kan henvende sig til
skolens ledelse med problematikken
Det aftales at skolen arrangerer en rundvisning for
forældre i den nye bygning og de øvrige nybyggede
lokaler.
2.4
9.årgang er til mundtlige prøver i denne og næste uge.
Skolen fik nationale/kommunale trivselsmidler, der
skal bruges på trivselsindsatser. De bruges på ture til
storgrupper/årgange inden sommerferien.
Ledelsen forsøger at lave en balanceret genåbning, så
alle kan være her med de differentierede forhold man
har til corona.
I forårets mobilitetsdage fik vi henvendelse fra Martin
Ploug, der ud over få fag primært skal arbejde i
skolens AKT-team fra næste skoleår.
Skoleveje – hvis der er lysregulering i et kryds skal
der ikke være skolepatrulje. Men andre steder skal der
patruljeres hver dag. Thomas (lærer) har opgaven
med at opbygge vores korps ud fra de kommunale
retningslinjer. Det sættes i gang efter sommerferien.
Skolepatruljen laves på 6.årgang.
I forbindelse med anlægsarbejdet med veje og
byggefelter langs skolestien, har ledelsen meldt ud at
børnene ikke mere må lege i området udenfor stien.
Skolens presser på for at der sættes hegn op i
byggeperioden.
Skolen vil fra næste skoleår igangsætte nogle de
pligtopgaver, som eleverne skal have for at øve sig i at
bidrage til fællesskaberne i skolehverdagen. Det
handler om oprydning, madservering, legepatruljer,
mv
Skolen har været gennem ansættelsesprocessen og
der var enighed om i udvalget at ansætte Lars
Kramers. Det må først meldes ud i offentlig fra
mandag d. 14.6
Lars starter 1.8.21, men vil besøge skolen og holde
møder med ledelsen i det omfang det er muligt.
Der var 25 ansøgere til stillingen. Der blev udvalgt 5 til
første samtale ud af flere kvalificerede. Der var
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enighed i udvalget om at udvælge de to sidste til
2.samtale.
4

Skema – bestyrelsens kommentering
Tid: 17.30-18.00

AL

5

Årshjul for kommende år i bestyrelsen
(herunder suppleringsvalg)
Tid: 18.00-18.30

AL

Ledelsen har set på bestyrelsens kommentarer fra
sidste skoleårs skemalægning.
I år er elevskemaerne mere jævne i sluttider, men
årgange med madkundskab har stadig de længste
dage. Skolen har tanker om at udvide
produktionskøkkenet og dermed flytte skolekøkkenet
til lokalet ved siden af. Der er proces i gang inkl.
dialog med B&U.
8.årgang har en lang torsdag med idræt til sidst. Det
puslespil har ikke være muligt at lægge anderledes.
Der er lavet aftale med Anne Raahauge om at
varetage danskhold A, da der har været udfordringer
med at bemande indskolingens faghold.
Der er ikke øvrige kommentarer fra bestyrelsen.
Martin har lavet et udkast til årshjulet – vedhæftet
dagens dagsorden – og efterspørger om der er emner
som bestyrelsen ønsker i årshjulet.
Fokus på byudviklingen omkring skolen
Søren kan evt inviteres med til dette emne,
som den aktive lokale borger der er
engageret i byudviklingen.
De tidligere vedtagne arbejdsgrupper som
bestyrelsen ikke har været så aktive i. Bl.a.
Madordning
Udeområder
Erfaringer fra coronaskolen
Forældresamarbejde – daglig kommunikation,
skolehjemsamtaler,
Ledelsen har igangsat en evalueringsproces fra nu og
frem i næste skoleår hvor personalet ser på
coronaerfaringer, bygningserfaringer,
produktionsdidaktikerfaringer, og erfaringer med
bevægelse og Rettighedsskole. Evalueringen skal også
omfatte dialog med skolens elever.
Søren nævner, at erfaringerne med Klubben og
ungemiljøet også evalueres.
Erfaringer med at være Modtagelsesklasse skole skal
også evalueres, og der skal ses frem om den fælles
skoleopgave.
Martin og Ulrik sørger for at emnerne sættes på
dagsordenen i næste skoleår.
Da Søren og Knud stopper, aktiveres Gry som
suppleant. Derfor skal der laves suppleringsvalg.

6

Byudvikling i Lisbjerg
Tid: 18.30-18.50

SSH

7

Kommende møder
Tid: 18.50-18.55

Alle

Søren redegør for hvordan fællesrådet LSTK arbejder
med byudviklingsopgaven. Søren er en blandt 8-9 stik
i et udvalg. Der er månedlige møder med kommunen
og egne møder i udvalget.
Der er god dialog med kommunen. Men det bekymrer
udvalget at der er ikke planer om større lejligheder
end 100 m2. Det betyder, at der er mange
børnefamilier der flytter videre.
Udvalget benytter medier for at skabe
opmærksomhed, og henvender sig også til politikere
og Rådmanden, og oplever at der er lydhørhed for
udvalget pointer.
Det seneste er at en investergruppe der har planer for
familiehuse. Der er udset mulige områder til den slags
byggeri.
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Martin sender en møderække ud om næste skoleår,
som der kan kommenteres på.
Første møde bliver muligvis hos Ulrik.
intet
8

Evt.
Tid: 18.55-19.00

Alle
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____________________
Ulrik Lyng Vestergaard
Formand

____________________
Knud Erik Larsen
Næstformand

____________________
Susie Mogensen

____________________

____________________

___________________

____________________

____________________

___________________

Søren Skov Hansen

Hanne Nielsen

Rebecca Abl Jørgensen

Alma de Cros Dich

____________________
Ester Seiersen

Janani Thayan

Signe K. Lundum Jensen

____________________
Tove Willumsen
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