Skolebestyrelsen

mandag den 15.12. 2014

Læssøesgades skole

klokken 18.00 – 19.15.

Dagsorden møde nr. 5

Efter skolebestyrelsesmødet har vi aftalt en lettere julefrokost på skolen, som vi
har bestilt. I bedes derfor give besked om jeres deltagelse via mail til Tinna
tib@aarhus.dk og Niels Bo nbn@aarhus.dk snarest muligt.
Til skolebestyrelsen

Referent

Louise Schmidt

Tilstede

Helle Vibeke, Merete, Frida, Oskar, Døtte, Dorte, Niels Bo, Louise,
Jan, Ulla

Fraværende
med afbud

Morten, John,

1

Godkendelse
af referat

godkendt

2

Godkendelse
af dagsorden

godkendt

3

Nyt fra elev-

Elevrådet fremlagde den evaluering de har lavet i udskolingen omkring

rådet

lektiecafe, bevægelsesbånd, pauser, ændring i undervisningen efter
reformen, mængden af lektier
46 elever fra 5-9. Kl besvarede evalueringen i papirform
Oskar og Frida fremlagde vha google drev
Dette dokument deles med Louise, som bruger undersøgelsen i en evalueringssamtale med udskolingen sammen med elevrådet

Med venlig hilsen
Merete
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Projekt

Skolen er blevet bevilget 250.000 kr. til projektet, som bruges over en

Stærk Skole. periode til at ansætte en kommunikationsmedarbejder. Målet er at 75
Punktet blev % af skoledistriktets børnehaveklassebørn begynder på Læssøesgaudsat på siddes Skole i det skoleår, hvor det nye børnebyggeri står færdigt ved
ste møde. NB sommeren 2016.
indleder. Se
bilag.
Drøftelse af hvordan der kan kommunikeres om de gode historier. Ideer:
Inddragelse af firmaer og virksomheder, infoskærme, gadefest ved
åbning af skaterbane, workshop, elevinddragelse, trivselsledere,
Døtte vil gerne arbejde med infoskærme og kommunikation i samarbejde med kommunikationsmedarbejderen i lokalområdet.
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Folkeskolereformen:
Kompetenceudvikling
til medarbejderne.

Projekt "professionelle læringsfællesskaber" som drivkraft for elever-

Nyt fra skolen
Personalenyt:
Adm. Leder
Adm. Medarbejdere

Ansøgningsfristen for ansøgning til adm. medarbejderstillingen er d.d.

nes læring og trivsel deltager Læssøesgades Skole i 2014-17.
Det er et efteruddannelsesforløb for lærere, pædagoger og ledelse.
Bilag udleveret.

Byrådet har besluttet at der skal organiseres fælles administration for
dagtilbud og skole. Administrationen skal placeres på skolen.
Det skal fungere fra august 2015

Fælles administration
med dagtilbud.
Effektiviseringer
7

Eventuelt

Orientering v Niels Bo:
Pædagogisk læringscenter/biblioteket er under ombygning, det er
belysning og varme der forbedres.
Der har været afholdt møde om it-behovet i det nye børnebyggeri på
Langenæs, hvor bl.a. skolens 2 pædagogiske itvejledere deltog.
AGF besøgte skolen og hyldede trivselslederne, og lokalavisen var
med.

referat liste: Niels Bo, Louise, Helle Vibeke

Mødedatoer: 27.01. 25.02. 26.03. 20.04 19.05. 17.06.
Bestyrelsesdag afholdes lørdag den 21. februar 2015 kl. 9.00 – 15.00.
Folkeskolereformen på som punkt hver gang,
Projekt stærk skole på som punkt hver gang

Kommende punkter:
invitere kontaktpersonen for elevrådet, Hjemmesiden (mangler)

Med venlig hilsen
Merete

