Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

møde nr. 4
Referat

Tirs. 22.2.
Kl. 19.00

Til skolebestyrelsen:

Referent

SI

Tilstede

David, Simon, Niels Bo, Kurt, Henrik (SFOforældreråd), Lotte, Tine, Rølvur Merethe

Fraværende med afbud

Niels Kjær.

1

Godkendelse af referat

Godkendt

2

Godkendelse af dagsorden

Punkt med kvalitetsrapporten tilføjet som pkt 8.

3

Nyt fra elevrådet

Møde i denne uge

4

Skolens logo
• sammen med forældrerådet

Med udgangspunkt i 6 udgaver af
puslespilslogoet - samt tilb vælger vi det
oprindelige puslespilslogo.
Logoet appelerer både til børn og voksne.
Det der arbejdes videre med er skift af brikker i
interaktive udgaver, samt en simplere (rundere)
font. Vi arbejder på hvordan vi får det godt i
brug.

5

Rammer for mål og indhold
• sammen med forældrerådet

Plan for forældresamarbejde fremlagt - vi
arbejder henimod fælles praksis med givne
mål og indhold. Denne vil blive yderligere
kvalificeret i forskellige sammenhænge (Pæd.råd,
PÆLÆ, MED udv) målet er ny fælles praksis pr
1.August.
Skolebestyrelsesmedlemmerne er inviteret til det
pædagogiske rådsmøde.
Vi tager dette op igen på mødet i April.
En af de næste fælles ting der tages op er
lektiehjælpen.

6

Inklusion
• info om et kommunalt projekt

Information om den aktuelle indsats med
inklusion i Århus kommune.

7

Evaluering af bestyrelseslørdag
• rammer, indhold, spisning m.m.

8

Kvalitetsrapport

Det var en sjov og lærerig dag - med god styring.
Kvalitetsrapporten bearbejdes og færdiggøres i
denne uge af ledelsen. I næste uge sendes den ud.
Der afholdes en kvalitetssamtale d.23.April kl
14-16.

9
10

Nyt fra skolen:
•

Der er en del problemer med dårligt sprog
blandt eleverne dette kan være et emne til et
forældretopmøde
Budgettet for 2012 er ved at være på trapperne
- det vil der blive informeret om snarligt, der
skal spares en hel del penge.
Der arbejdes videre med fokus på det der
virker. Det næste der sker er en vidensdeling
blandt de teams der har været på kursus mhb på
at få den opsamlede viden bredt ud på skolen.

11

Evt.

Med venlig hilsen
Merete

Mødedatoer: tors. 15.3., man. 23.4., tirs. 15.5., ons. 13.6. (kl. 18.00)
referat liste: Charlotte, David, Simon
udskoling, julemarkedet (marts), brugertilfredshedsundersøgelse (marts), kost,

principper: Indskoling, forældresamarbejde, “ordensregler”,

