Skolebestyrelse
Onsdag den 1. december 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),
Næstformand
Gry Frommelt Henckel (GFH)

Medarbejdere

Ester Seiersen (ES)

Tove Willumsen (TW)

Elever

Alma de Cros Dich (ACD)

Signe Kirstein Lundum Jensen (SLJ)

Ledelse

Jakob Holme Prag (JP)

Lars Kramers (LK)

Suppleanter

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
JP

1.2 Dagsorden samt referat godkendt

1.1 Tilstedeværelse/afbud
1.2 Godkendelse af dagsorden og referat
2

Meddelelser
Tid: 17.05-17.15
2.1
2.2
2.3
2.4

1.1 Fraværende: Alma + Hanne

Alle

Elevråd
Medarbejdere
Forældre
Ledelse

3

Bygning 3 – status siden sidst
Tid: 17.15-17.25

JP

4

Corona – status og erfaringer
Tid: 17.25-17.40

JP

5

Udeområder - arbejdsgruppe/Hanne,
Gry, Ulrik + elev-/medarb.rep
Tid: 17.40 – 18.30

alle

2.1: Der har ikke været møde i elevrådet siden sidst.
Der har dog været kort møde ifm. repræsentation til
formøde for børne-unge topmøde. (se under ledelse)
Der er arrangement for elevrådet den 9. december
gennem Danske Skoleelever for alle elevråd i byen.
Skolens elevråd deltager.
2.2: Corona fylder. Vi kan kun appellere til at alle
følger testanbefalingerne, så vi kan få stoppe
smittekæderne. Det ligger der et dilemma i – men vi
kan kun appellere. Der bruges megen (fri)tid for
personalet på at være nytestet mv.
Jesper Mogensen ansat som medhjælper i SFO’en 25
timer om ugen i stedet for en pædagogstuderende,
der har valgt udlandspraktik.
2.3: Ingen henvendelser udover opfølgning fra sidste
bestyrelsesmøde. Vi taler om indgangen til bestyrelsen
for andre forældrestemmer og kommunikation om,
hvor man som forældre kan og bør rette henvendelser
hen, når man møder udfordringer. Jakob nævner at
ledelsen ser på en overordnet
kommunikationsstrategi, så det bliver tydeligt for både
skole og hjemmene, hvilke kommunikationskanaler
der skal/vil være.
2.4: Vi er et netværk af syv skoler i et
bæredygtighedsnetværk. Der er ansøgt om midler
(375.000 kr.) til afholdelse af børnetopmøde omkring
bæredygtighed. Elevernes stemmer skal frem og
elevernes skal forrest i planlægningen af topmødet. De
voksne skal gå i baggrund og understøtte projektet.
Der er inviteret et tværgående team ind med bl.a.
fysioterapeut til at kigge på bygningen sammen med
ledelsen og underviserne.
En forælder på skolen er inviteret ind med kompetence
indenfor skolemøblering og læringsmiljøer til
uforpligtende møde.
Kommunikation omkring hvor vi er i processen er
meget vigtig. Der kunne evt. komme et tilbageløb ift.
hvordan skolen er lykkedes med at drive en udskoling
på en anden måde. Men det er en kultur ændring der
tager tid. Skolens ledelse ser på, hvordan der
informeres til forældre specifikt om byg 3 og generelt
om produktionsdidaktik/20-60-20.
Punktet vil blive tage op igen på kommende
bestyrelsesmøder.
Eleverne inddrages gennem elevrådet ift. deres
stemmer ifm. bygning 3.
En del smitte i indskolingen og på mellemtrinnet. Der
er lavet lokale tiltag ift. at håndtere smitten. Vi har
informeret der, hvor der er registreret smitte og
generelt forholdt os til de retningslinjer der er givet.
Ledelsen melder løbende ud ift. smitten på skolen. Vi
kan som skole ikke tilbyde onlineundervisning til de
elever der er hjemsendte. Det er den generelle
udmelding fra forvaltningen.
Vi når ikke at gå i arbejdsgruppen, men der er behov
for et kommissorium og rammer for arbejdet i
arbejdsgruppen.
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Et forslag til proces kunne være at arbejdsgruppen
sætter sig sammen og arbejder på, hvad outcome skal
være af arbejdet i arbejdsgrupperne.
Ledelsen og medarbejderrep. gør det samme inden
næste bestyrelsesmøde.
Den første på listen i arbejdsgrupperne tager
initiativ. (Rebecca + Hanne)
6

Madordning – arbejdsgruppe/Rebecca,
Janani, Susie + elev-/medarb.rep
Tid: 17.40 – 18.30

7

Sygefravær - orientering om status
Tid: 18.30 – 18.40

alle

JP

Jakob orienterer om fraværsprocenter for børn og
personale.
Opsummerende: Lisbjergskolens fravær blandt
personalet er lavt ift. sammenlignelige skoler i byen.
Den samlende elevfravær på skolen er lavere end det
gennemsnitlige fravær i kommunen.
Udskolingsfraværet er en smule højere end det
gennemsnitlige.

8

Skole-hjem samarbejdet – bilag vedlagt
Tid: 18.40 – 18.50

JP

Det er relevant at drøfte det i elevrådet.
Punktet omkring hvordan vi som skole håndterer
fraværsproblematikken /skal tages op på kommende
bestyrelsesmøde
Jakob gennemgår dokument omkring
elevopfølgningsproceduren på skolen. Herunder
Fagkonferencer, årgangskonferencer, elevsamtaler,
elevplaner samt Skole/hjem-samtaler.
Det er en lokal beslutning at det er primærlæreren,
der gennemfører forældresamtalerne. Det er som
forælder muligt at bede om samtaler med faglærere
derudover. Der gives udtryk for, at det kan blive en
smule fattigt, når det udelukkende ligger ved
primærlærer.
Der er et behov for at tage skole-hjem-samtalen op
igen på kommende bestyrelsesmøder.

9

10

Kommende møder – næste møde er
24.1.22
Tid: 18.50-18.55

Alle

Evt.
Tid: 18.55-19.00

Alle

Orientering om regnskab/2021 + budget/2022 forslag om kort ekstramøde med deltagelse af Johan.
Arbgrupper – forældre/skolefolk gør sig klar til d. 24.1
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____________________
Ulrik Lyng Vestergaard
Formand

____________________
Janani Thayan

____________________
Alma de Cros Dich

____________________
Rebecca Abl Jørgensen
Næstformand

___________________

Hanne Nielsen

____________________

Signe K. Lundum Jensen

____________________
Ester Seiersen

____________________

Susie Mogensen

___________________

____________________
Tove Willumsen
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