Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

tirsdag den 27. februar
kl. 18.00-20.30møde.

Dagsorden nr. 6 i skoleåret
2018/19.

17.30 – håndmadder
Til skolebestyrelsen

Referent.

Irina

Tilstede.

Lone, Niels, Vita, Birgitha, Tatiana, Kirsten, Dorthe, 150
Morten, John, Irina, Helle, Louise, Rolvur (SFOforældreråd),

Fraværende med afbud.

Ingen afbud

1

Godkendelse af referat.

Godkendt

2

Godkendelse af
dagsorden.

Godkendt – dog ændringer i rækkefølge af hensyn
til elevrådsrepræsentanterne.

3

Nyt fra ledelsen

-

-

-

-

tid

5

Der er ansat en ny børne-ungechef i vores
5
område - Sydvest. Det er Lisbeth Schmidt
Andersen, der tidligere har været skoleleder
på Læssøesgades Skole. Hun bliver
nærmeste leder for skoleledere,
dagtilbudsledere og FU-ledere i det nye
område Sydvest. Vi sender
organisationsdiagrammet ud sammen med
referatet.
Der er ved at blive sat skilte op i både indog udskoling.
Der er kommet flere skoreoler i garderoberne
i indskolingen.
Der er et stillingsopslag til en dansklærer i
indskolingen. Samtaler 18. marts – Tatiana
vil gerne deltage som SB-repræsentant.
I efteråret 2019 går en renovering af
udskolingen i gang. Der skal males og skiftes
loft og lys. Det undersøges stadig, hvad der
er af muligheder for ventilation, men det vil
under alle omstændigheder ikke igangsættes
før 2020.
Louise har deltaget i et møde i fællesrådet
for Frederiksbjerg – Langenæs.

4

Nyt fra formandskabet

-

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vil 5
begynde at holde formøder umiddelbart
inden SB-møderne.

5

Nyt fra medarbejderrepr.

-

I indskolingen er der indskolingsuge i uge 12 5
med emnet bæredygtighed. Ugen afsluttes
torsdag med en indskolingsfest, og der er
skolefri fredag.

6

Ny fra elevrådet

Elevrådet har haft møde med Louise og Sara
Vestergaard (køkkenleder) om kantinen i forhold til

nye ønsker til sortimentet. Forslag om, at eleverne
får mulighed for at smage på maden.
Det er mest 5. klasserne der kommer i kantinen.
Der er tilbagemeldinger fra elever om, at priserne er
høje, og at de gerne vil have varm mad og et
større/andet udvalg i salatbaren.
Den varme ret, der serveres onsdag i indskolingen
vil også kunne købes fremadrettet.
Man kan betale med mobilepay.
7

Input til budget 2019.
8.april fremlægges
regnskab2018 og budget
2019 i skolebestyrelsen
af administrativ leder
Mads Hansen

Kort orientering om regnskab 2018 og kommende
indsatsområder i skolens lokale udviklingsplan.
Louise gennemgår kort resultatet for regnskab 2018
og poster, der skal prioriteres i 2019.

30

Spørgsmål til §16b – tages på under punktet
skoleårets planlægning til kommende møde.
Dialog, hvor det drøftes hvad skolebestyrelsen og
SFOforældreråd ønsker at prioritere økonomisk.
Ideer/input:
-betragtning ang. lejrskoler: Formålet med at 5. og
6. klasse skal rystes sammen, når 5. kommer i
udskolingen understøttes (eller opfyldes) allerede i
forhold til klubben, hvor 4. og 5. klasse er sammen.
- drøftelse af lejrskoler – argumenter for og imod at
det er 5. og 6. klasse, der kommer afsted sammen.
Generelt opbakning til prioritering af lejrskoler for
så mange som muligt.
- Fra SFO-forældrerådet: Ønske om at prioritere at
have så mange voksne som muligt i SFOen,
opbakning fra skolebestyrelsen.
- Spørgsmål ang. lamperne i aulaen: Ledelsen har
besluttet, hvilke lamper der skal indkøbes som
erstatning for koglerne i aulaen.
- Godt at prioritere kompetenceudvikling og
lejrskoler velvidende, at det kan give planlagt fravær
og behov for vikardækning.
- Spørgsmål ang. muligheden for at spare op til
ventilation
- Spørgsmål ang. organiseringen af vikardækningen
og hvilke muligheder der er. Louise: Det handler om
at se på skemaet i forhold til kendt fravær i forb.
med kompetenceudvikling.

8

Princip for
skolehjemsamtaler
fremlægges til
godkendelse
Se bilag

Udkast fremlægges ved Niels og Kirsten
Kort orientering om skolens pædagogiske
udviklingsarbejde v Helle og Irina fra arbejdslørdag
2.2.
På arbejdslørdagen blev følgende rammer udstukket
og arbejdet med:
Indskolingen: To samtaler, hvor klassepædagogen
deltager i den ene fra 0.-3. I de yngste klasser kan
det være uden deltagelse af eleven. I den anden

30

deltager dansk- og matematiklærer, og samtalen er
elevstyret, så eleven fremlægger hvad han/hun har
lært og arbejder med.
Udskoling: To samtaler om året: En elevstyret
samtale med deltagelse af dansk- og
matematiklærerne med fokus på faglig udvikling og
trivsel. En cafesamtale, hvor elev og forældre kan
tale med faglærerne på skift.
Modtageklasserne: En samtale, når eleven starter,
løbende statussamtaler med deltagelse af eleven og
udslusningssamtaler.
Skolebestyrelsen beder elevrådet om at arbejde med
elevernes vinkel på skolehjemsamtalerne. Dette
tages med i den endelige beskrivelse af rammerne
for skole-hjemsamtalerne. Dette præsenteres på
første møde i 19/20.
Kan princippet godkendes – Godkendt.
9

Princip for
forældremøder
Se bilag

Udkast fremlægges ved Lone og Vita
Kort orientering om skolens pædagogiske
udviklingsarbejde v Helle og Irina fra arbejdslørdag
2.2.

20

Beslutning om det fremadrettede forløb
Udkastet til princip for forældremøder tages med,
når der arbejdes med punktet i personalegruppen.
Herefter bringes det tilbage i skolebestyrelsen til
endelig godkendelse med personalets input på
junimødet.
Pause
10

Temadrøftelse om
elevfravær
Se bilag:
LUP side 10
Kvalitetsrapport side
15+16

Data fremlægges v LS
40
Skolens arbejde med at ændre fravær til fremmøde.
Orientering v ledelsesteamet
Drøftelse:
Hvad kan skolebestyrelsen gøre?
- Kan skolebestyrelsen lave formuleringer om,
hvornår fravær er acceptabelt?
Hvad kan skolen yderligere gøre?
- Opmærksomhed på, hvordan man kommunikerer
til forældrene i tilfælde af
opmærksomhedskrævende/bekymrende fravær, så
det er klart for forældrene, hvad man ønsker der skal
ske.
- kommentar til brevet fra ledelsen angående
formuleringen om sammenhæng mellem fravær og
ungdomsuddannelse – hvordan vil det blive oplevet
af forældrene? Kan der tilføjes en opfordring til

dialog eller en forventning om, hvad forældrene kan
gøre?
- Godt at have fokus på fremmøde frem for fravær.
- Opmærksomhed på ordlyden, når man som
personale svarer på kontaktbogsnoter m.m. ang.
fravær. Og opmærksomhed på at barnet ikke
kommer i klemme i kommunikationen.
- Opmærksomhed på kulturen fra børnehaven til
skole, da det er en stor forandring, at man ikke
længere kan holde fri, når det passer familien.
- Skal der gives klagevejledning, hvis skolen ikke
giver tilladelse til ekstraordinært fravær, eller gives
klagevejledningen af UdbetalingDanmark, hvis det
medfører træk i ydelser?
Skolebestyrelsen beder elevrådet om at drøfte
elevfravær – hvad skyldes det? Hvordan nedbringes
det?
Fravær drøftes igen på et senere møde. Måske kan
der fra skolebestyrelsens side laves ”Gode råd om
fravær og fremmøde” med udgangspunkt i
værdigrundlaget.
11

Evt.

-

-

Ønske om en orientering på et kommende
møde om, hvordan man arbejder med
underretninger. Hvad sker der, når der er en
bekymring om et barn, hvornår underrettes
der, hvad sker der efter underretningen?
Bruges dagtilbuddets naturcenter af
indskolingen? Det drøftes med dagtilbuddet,
om lærere/pædagoger kan få et kørekort til
naturcentret, og om vi kan få et samarbejde
med de pædagoger, der står for det.

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

5

24 oktober
Tema – skolehjemsamarbejde
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
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
Udgangstilladelse for 8. og 9. klasse
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

