Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

tirsdag den 22. januar
kl. 18.00-20.30møde.

Dagsorden nr. 5 i skoleåret
2018/19.

17.30 – håndmadder
Til skolebestyrelsen

Referent.

IF

tid

Tilstede.

Lone, Niels, Dorthe, Kirsten, Vita, John, Morten,
Irina, Helle, Louise

150

Fraværende med afbud.

Tatiana, Birgitha

1

Godkendelse af referat.

Godkendt

2

Godkendelse af
dagsorden.

Input fra rettighedsskole – Lisbjergskolen udgår
Godkendt

5

3

Nyt fra ledelsen

Der afholdes ansættelsessamtaler til lærerstilling i
udskolingen d.23.1.
Vi får administrativ ledelseshjælp fra to
administrative ledere ansat på 2 andre skoler til det
administrative og tekniske personale.

5

4

Nyt fra formandskabet

-

5

5

Nyt fra medarbejderrepr.

6

Mobiler i skoletiden

-

Drøftelser om håndværk og design
Der arbejdes for tiden med APV

5

I referatet fra decembermødet: ”Der tilføjes en
10
passage om, at klasseteamet kan vælge at lave
yderligere aftaler (f.eks. indsamling af telefoner hele
dagen).”
I LS mail 15.12.18: ”Klasseteamet kan dog aftale, at
alle elevers mobiltelefoner indsamles i forbindelse
med undervisningen”
Drøftelse og beslutning omkring
fællesskabsreglernes formulering om
mobiltelefoner.
Det besluttes at der tilføjes følgende passage:
”Klasseteamet kan dog lave yderligere aftaler
eventuelt i samarbejde med forældre og elever.”
Passagen ”Klasseteamet kan ….” der står der i
forvejen fjernes.

7

Orientering om lejrskoler 5. og 6. klasse har været på lejrskole i efteråret
2018. Tilbagemelding fra lærere og pædagogisk
leder.
Hvordan har det virket, at det var 5. og 6., der kom
af sted sammen med blandt andet formålet
”rystesammentur”?

10

Helle giver tilbagemelding fra lærerne i 5. og 6.
klasse:
Der har været et socialt udbytte, og de to klasser har
lært hinanden bedre at kende. Lærerne har også fået
et større kendskab til eleverne.
I forhold til tidspunkt vil det være en fordel, at lejren
ligger tidligere på skoleåret.
8

Princip for
skolehjemsamtaler
Se bilag

Udkast fremlægges ved Niels og Kirsten
Orientering om skolens pædagogiske
udviklingsarbejde v Helle og Irina
Beslutning om det fremadrettede forløb

30

Ved elevens ansvar tilføjes …alder og
forudsætninger
Skolebestyrelsens udkast præsenteres for
medarbejderne på den pædagogiske lørdag 2.
februar og sættes på dagsorden på et senere
skolebestyrelsesmøde mhp vedtagelse.
10

Princip for
forældremøder
Se bilag

Udkast fremlægges ved Lone og Vita
Orientering om skolens pædagogiske
udviklingsarbejde v Helle og Irina
Beslutning om det fremadrettede forløb

30

Skolens arbejde med forældremøder er undervejs.
Udkastet tages op i skolebestyrelsen på et senere
møde.
pause

9

Vikardækning

10

Orientering om skolens procedure og sagsgange ved 30
vikardækning v. Louise
• Elev og medarbejderperspektiv
• Længerevarende fravær og dag-til-dag.
• Statistik og økonomi
Spørgsmål fra bestyrelsen:
- Hvordan arbejder skolen med eleverne og
forældrene i forhold til at have vikar?
Hvilken betydning har det, hvordan
forældrene reagerer derhjemme, når de
hører, at der har været vikar?

10

Elevtrivselsmåling

Orientering om elevtrivselsmålinger i 2018 og
skolens arbejde med disse.
Skal det sættes af som temadrøftelse på senere
møde?

5

Det vedtages, at elevtrivselsmålingerne tages på
skolebestyrelsesmødet i juni, hvor årets måling
forventes gennemført, og hvor klassens lærere og
pædagoger har haft lejlighed til at se på målingen.
11

Evt.

Spørgsmål til renovering i udskolingen
- Toiletterne er færdige
- Der er kommet nye projektorer
- Der er kommet lockers
- Der er udskiftet linoleumsgulv forskellige
steder
- Akustikken bliver forbedret i fysiklokalet.
- Ventilation, lofter m.m. – omfang af og pris
for dette undersøges stadig, herunder om vi
kan deltage i et projekt, hvor nogle af vores
lokaler renoveres.
Hurtige trafikanter på Langenæsstien (elcykler
m.m.) til fare for eleverne på vej til og fra skole.
Kan man lave opdeling af stien i fodgængere og
cyklister? Måske kan det komme med på mødet
d.8.4.
Ros til krybbespillet til juleafslutningen.
Spørgsmål til visioner m.m. for bevægelse i
undervisningen – ligger der noget på skrift allerede?

Årshjul skolebestyrelsen 2018/2019
28. August
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen,
Løbe forretningsordenen igennem
26. september, elevrådsformænd deltager
Årshjulet gennemgås
Skolens forventninger til den gode kommunikation
Princip for kommunikation og skole/hjem-samarbejdet
Fællesrådet Frederiksbjerg og Langenæs.
Forventet regnskab 2018 og overvejelser omkring budget 2019/evt. investeringer
24 oktober
Tema – skolehjemsamarbejde

5

10. december, elevrådsformænd deltager
Fællesskabsregler og brug af mobiltelefon
Lokal udviklingsplan
22. januar
Tilbagemelding om lejrskoler
Vikardækning – punktet fra d. 24.10.18 dagsorden
Elevtrivselsmåling og undervisningsmiljø
Input fra Rettighedsskole - Lisbjerg
Princip for skolehjemsamtaler og princip for forældremøde. Udkast fremlægges fra udvalg
27. februar, elevrådsformænd deltager
Tema – elevfravær
SFOforældreråd deltager?
Input til budget 2019
Princip for skolehjemsamtaler og princip for forældremøde fremlægges fra udvalg til
godkendelse
Udgangstilladelse for 8. og 9. klasse
Udgår-28. marts
8. april
Afslutning af regnskab 2018, Budget 2019 fremlægges
Orientering om planlægning af kommende skoleår
SFOforældreråd deltager?
Trafik (sikker skolevej, Åbenrågade, Anchersgade, fodgængerfelt ved blomsterhandler,
taxaparkering ved udskoling og indskoling, elcykler på Langenæsstien)
Sundhed – kost og motion/bevægelse

2. maj elevrådsformænd deltager
Digital dannelse
17. juni
Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser
Klasseforældreråd
Tema elevtrivsel og elevtrivselsmåling
Hvordan fungerer elevrådet i henholdsvis indskoling og udskoling
Ny kommunikations platform AULA

