Skolebestyrelse
Onsdag den 26. oktober 2021
17.00 – 19.00

Deltagere:
Forældre

Ulrik Lyng Vestergaard (ULV), Formand
Janani Thayan (JT)
Hanne Nielsen (HN)

Susie Mogensen (SM)
Rebecca Abl Jørgensen (RAJ)
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)

Lars Kramers (LK)

Suppleanter

Karin Sonne deltager under punkt 3 vedr. Bygning 3

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

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 5 5
E- ma i l : l is @ mb u. a ar hu s .dk ● w ww . Lis bj ergs k o le n . dk

Dagsordenspunkter
1

Formalia
Tid: 17.00-17.05

Referat
AL

1.1 Ulrik, Janani og Ester fraværende.
1.2

1.1 Tilstedeværelse/afbud
1.2 Godkendelse af dagsorden
2

Meddelelser
Tid: 17.05-17.15
2.1
2.2
2.3
2.4

Alle

Elevråd
Medarbejdere
Forældre
Ledelse

3

Valg af næstformand (B)
Tid: 17.15-17.20

ULV

4

Bygning 3 (henvendelse fra forældre)
Tid: 17.20-17.50

ULV
AL

2.1 Der er udarbejdet en liste over emner de gerne vil
arbejde med i elevrådet;
- Udeområder
- Bevægelse i undervisningen
- Vandautomater
- Arbejdsgruppe der arbejder henimod en evt.
vegetardag.
2.2 Rettighedsugen var vellykket. Ugen har fået nyt liv
og der blev indsamlet penge til Afghanistan.
2.3 se punkt 4
2.4 Tak for opmærksomheden på lærernes dag og for
flot tale fra elevrådsformanden.
Ledelsen har indbudt til dialogmøde efter dagens møde
omkring bygning 3. Det er flere gange blevet udskudt
pga. Corona. Ledelsen vil gerne invitere ind til 2-3
dialogmøder om året, hvis der er tilslutning.
Fredag den 29. tager skolen på pædagogisk weekend
med bl.a. punkter omkring bevægelse i
undervisningen, holddannelse og professionel
relationskompetence.
Rebecca stiller op og vælges

Karin oplever sin egen datter har problemer med
hovedpine og nakkesmerter mv. Og nogle forældre
kunne på forældremøde på 7. årgang nikke
genkendende til det.
Karin efterspørger om der har været ergoterapeut
indover.
Martin Loft: Siden 2017 da byggeriet startede har der
været ekspertise indover. Er alt blevet perfekt? Det er
det nok næppe.
Der er fokus på den fysiske indretning, men der skal
også være fokus på hele paletten af, hvad der skaber
fysisk trivsel/mistrivsel.
Følgende drøftes; Pudeprojekt ved overgang til
udskolingen.
Undersøgelse blandt børnene - datagrundlag
Eleverne er glade for puderne i nicherne.
Er det muligt at få en ergoterapeut ud til at
understøtte?
Der skal arbejdes på både den korte og lange bane
Udemiljøet, så de unge kan trækkes ud af bygningen
og få bevægelse.
Indspark fra formanden der ikke var deltagende på
mødet: ”Min holdning mht. byg3 er klar. Jeg mener at
bygninger er både flot og velindrettet. Jeg synes at det
er fantastisk at Aarhus Kommune har investeret så
mange ressourcer i at give de unge mennesker på
Lisbjergskolen muligheden for at udfolde sig meget
mere kreativt, og rammer som didaktisk støtter op om
den forskning der ligger iht. både indlæring og
fremtidige kompetencer. At de unge mennesker så kan
få deres egen pude som gør det lidt blødere at sidde
ned i løbet af dagen bakker jeg selvfølgelig op om. Så
længe at det sundhedsmæssigt forsvarligt.”
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5

Produktionsdidaktik (D)
Tid: 17.50 – 18.10

AL

6

Elevtrivsels- & Sundhedsmålinger (D)
Tid: 18.10 – 18.40

AL

7

Princip for lejrskoler (B)
Tid: 18.40 – 18.45

AL

8

Arbejdsgrupper – sammensætning (D)
Tid: 18.45 – 18.50

AL

9

Kommende møder
Tid: 18.50-18.55

Alle

Hvordan bliver vi en skole som ikke kun er for
akademikernes børn. Der skal også undervises mod
erhvervsskolerne.
Faglighed er ikke nødvendigvis boglighed. Vi lærer på
mange forskellige måder også gennem at producere
praktiks. Hvis vi vil det og mener det alvorligt kræver
det også anderledes rammer – som er forsøgt tænkt
ind i bygning 3.
”Hvordan bliver vi gode til at bruge de egenskaber den
har” (Signe)
Ledelsen har drøftet rapporten og er kommet frem til
nogle temaer;
Trivselsdele:
Hvad vil det sige at have medbestemmelse i sin
hverdag og medbestemmelse i undervisningen? Hvad
ligger bag svarene?
Hvordan kan man komme til at opleve ro i
undervisningen? Arbejdsro/arbejdsuro, men ikke larm.
Sundhedsmålingen:
Hvordan bliver bevægelse en større del at vores
hverdag.
Søvn og morgenmad er et vigtigt tema – hvordan får
vi det sat på dagsordenen?
”Livstilfredshed” – Hvad dækker det over?
Princippet er godkendt. (se tidligere referat)
Følgende arbejdsgrupper er vedtaget.
Madordning (Rebecca, Janani, Susie)
Udeområder (Ulrik, Hanne, Gry)
AL indkalder bestyrelsesformand til møde omkring
principper for arbejdsgrupperne, som de bringer med
på næste møde og elevrådet drøfter elevdeltagelse i
arbejdsgrupperne.
Erfaringer fra Corona-skolen
Skole/hjem-samarbejdet (kommunikation, samtaler
m.m.) – medtage relevante principper som grundlag
for drøftelse
Konkret ift. Henvendelse fra Karin
Opdatering af hjemmesiden.

10

Evt.
Tid: 18.55-19.00

Alle
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____________________

____________________

Ulrik Lyng Vestergaard
Formand

Knud Erik Larsen
Næstformand

____________________
Susie Mogensen

____________________

____________________

___________________

____________________

____________________

___________________

Alma de Cros Dich

Signe K. Lundum Jensen

Søren Skov Hansen

Hanne Nielsen

Rebecca Abl Jørgensen

____________________
Ester Seiersen

Janani Thayan

____________________
Tove Willumsen
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