Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Mandag den 17. august
Aflyst håndmadder

Afholdt på teams.

18.00 – 20.30 møde

Dagsorden nr. 1 i skoleåret
2020/21.

Referent.

Irina

tid

Til stede.

Louise, Lone, Dorthe, Birgitha, Gitte, Gitte, Britta, Else

Fraværende med
afbud.

Morten
Elevrådet deltager til næste møde.

1

Godkendelse af
referat.

5

2

Godkendelse af
dagsorden.

Gitte S. har ikke modtaget dagsorden via mail.
5
Ønske fra Lone om at vende henvendelser vedr. corona
– tages under nyt fra ledelsen.
Britta spørger til, hvornår/hvordan man kan komme
med forslag til dagsorden. Louise foreslår, at det
kommer på under gennemgangen af årshjulet.

3

Nyt fra ledelsen

•

15
CoVid19: Der kommer løbende henvendelser
fra forældre vedr. smitte m.m. Vores fokus nu
er smitteopsporing, afstand og hygiejne. Dette
har ledelsen informeret om i et forældrebrev før
skolestart.
Vi skal leve op til folkeskoleloven i alle fag
men stadig have fokus på hygiejne.
Hvis en elev er testet positiv, sendes
vedkommendes klassekammerater og lærere
hjem til de har en negativ test eller er
symptomfri igen. Vi er opmærksomme på, om
en smittet elev evt. har haft kontakt til andre
elever end egne klassekammerater.
Spørgsmål til, hvilke elever der skal sendes
hjem: Smittede elever, deres klassekammerater
og den smittedes evt. søskende.
Spørgsmål til fordeling af toiletter: Toiletterne i
udskolingen kan ikke fordeles, så der er et til
hver klasse, men de gøres rent hver dag udenfor
skoletid.
Ved brug af faglokaler sprittes redskaber af
efter brug.
Vi har en særlig opmærksomhed på at sætte
vikarer ind i procedurerne.

I idræt har klasserne omklædning sammen to og
to. I den kommende tid ændrer vi på dette, så
klasserne på skift har idræt, der ikke kræver
bad, eller så udskolingseleverne går i bad
derhjemme, da deres idrætstimer ligger sidst på
dagen.
•

Ansættelser: To nye musik- og dansklærere
ansat. Ny fastansættelse til visitationsklassen.
En ny dansklærer på 1. årgang.
Ansættelsessamtale d.20.8. for at få ansat ny
akt-vejleder til udskolingen. Britta deltager.

•

Prioritering af pædagogiske lederes tid: Mest tid
til pædagogisk ledelse, mindre administrativ
ledelse. Helle og Irina deltager derfor til
skolebestyrelsesmøderne og MED-møderne på
skift.

4

Nyt fra
formandskabet

Intet at berette

10

5

Nyt fra
medarbejderrepr.

Intet at berette.

10

6

Nyt fra elevråd udgår

7

Opstart i
skolebestyrelsen
Se bilag;
-oversigt over
medlemmer
-forretningsorden
-styrelsesvedtægt

Forretningsorden og de enkelte medlemmers periode i
skolebestyrelsen gennemgås.
Det skal findes fælles forståelse for den enkeltes
periode, rolle og fremadrettede valghandlinger

20

https://www.aarhus.dk/demokrati/faaindflydelse/foraeldresamarbejde/skolebestyrelse-ogforaeldreraad-i-sfo/#4
Rettelser til forretningsorden er skrevet direkte ind i
forretningsorden.
Forretningsorden vedtages i revideret form.

8

Konstituering eller
suppleringsvalg.
Se bilag:
-styrelsesvedtægt
bilag 12

Konstituerer skolebestyrelsen sig, eller mangler der
forældrerepræsentanter og skal et suppleringsvalg
planlægges 24.9. kl 17-17.30?
Der skal ikke afholdes suppleringsvalg nu.
Der dannes et delt formandskab af Gitte S.L. og Britta.
Gitte D er trådt ind i Kirstens sted. Gitte L er trådt ind i
Lones sted. Er på valg i 2022.

20

9

Gennemgang af
årshjulet

Dato for kommende møder og årshjul udkast
fremlægges ved Louise og feedback modtages.
Årshjulet justeres efterfølgende af formand og
skoleleder.
-

10

pause

11

Planlægning af
skolebestyrelsens
besøg på de første
forældremøder.
Repræsentant deltager
5-10 min
Se bilag;
klasseforældreråd.

15

Forslag om at drøfte, hvordan man kan styrke
elevrådet
Oktobermødet er en fejl – slettes.
Tema om at øge andelen af elever fra eget
distrikt.
Forslag om kort orienteringspunkt vedr. brug af
mobiler og digital dannelse (sammen med
elevrådet). Kombineret med digitale læremidler.
100 års fødselsdag
Stærkere læringsfællesskaber
Evaluering af undervisning under corona.
10

a) Fordeling af forældrerepræsentanter til klasserne.
Møderne holdes 17.15-19.15
Datoer for første forældremøde:
19. august – 1.a og 1.b. Gitte S har budt ind
20. august – 0.a og 4.a. Dorte (måske) og Lone (18.45)
har budt ind
26. august – 3.a og 2 specialklasser (ældste) med UU.
Britta og Gitte S har budt ind. Lone tager
specialklasserne.
27. august – 5.c og 2 specialklasser (ældste) med UU
Birgitha byder ind på 5.c. Britta deltager i
specialklasser.
2. september – 2. a og 2 specialklasser (yngste). Dorte
og Lone har budt ind
3. september – 6.c og 7.a. Britta har budt ind (6.c).
Gitte D har budt ind på 7.a
9. september – 8.a og 9.a med UUvejleder. Gitte D har
budt ind.
b) Forældrerepræsentanternes
indlæg/opskrift/indholdsoversigt laves i fællesskab
i skolebestyrelsen til dette møde:
- 8 møder om året. Præsenterer medlemmer med
navn og kontaktmulighed
- Vær med til at sætte fokus på forskellige emner

45

-

-

evt

Mulighed for at bringe emner op f.eks. kost,
sundhed, mobilbrug
Informeres når der sker ændringer på skolen
På vegne af alle børn
Får kendskab til og indsigt i skolens drift, kultur
og dagligdag
Hvad der er arbejdet med gennem året:
principper for kommunikation og underretning
af hjemmet, skole-hjem, forældremøder
Værdigrundlag
Fællesskabsregler herunder mobiler og
chromebooks
Læringsmiljø
Sikker skolevej, trafikforhold
Sundhed, kost, bevægelse, udgangsforbud
Regnskab og budget
I år skal der ikke hverves nye medlemmer, så
mere fokus på, hvad der arbejdes med, hvem
der sidder i skolebestyrelsen, og hvordan man
kontakter dem.
Give mulighed for spørgsmål

Er næste møde fysisk? Balancegang, da vi opfordres til 5
at afholde mest mulig mødeaktivitet virtuelt. Vi håber,
at det bliver fysisk, men det er svært at forudse.
Hvorfor er svømning aflyst? Det skyldes retningslinjer
i Lyseng, vi skal forholde os til først og uklare
meldinger om mundbind og transport
Hvornår går momo i gang – det er i gang, der orienteres
på forældremøderne.
Hvornår kommer chromebooks? I denne uge,
forældrene får besked den dag, deres barn får den
udleveret.

Bruttoliste:

Årshjul skolebestyrelsen 2020/2021
17. August
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen,
Løbe forretningsordenen igennem
24. September
Årshjulet gennemgås
Evaluering af tiden med nødundervisning og nedlukning før sommerferien og
skolehverdagen med smitteforebyggelse pr 1.8.20
Hvordan fungerer elevrådet i henholdsvis indskoling og udskoling. Hvordan det styrkes,
brainstorm. (konkrete spørgsmål..som de kan forberede sig på også i klasserne)
Tema om demokrati og elevindflydelse
Tema – læringsmiljøer, rumvejleder
3. november
Tema – sundhed i udskolingen
Tema – elevfravær
Mobiltelefon og chromebook – opfølgning på fællesskabsreglerne. -mens elevrødderne er
med.
Digital dannelse oplæg, hvordan gøres i praksis?
Elevtrivselsmåling og undervisningsmiljøhandleplan
14. december
Input til budget 2021
Tema om at øge andelen af børn fra eget distrikt (Hasle Skole, inspiration?)
27. januar
100års fødselsdag
Skolens strategiplan – fokus på læringsmiljøer, elevfravær og faglig progression
16. marts
Budget 2021 fremlægges
Tema – faglig progression og stærkere læringsfællesskaber
Orientering om planlægning af kommende skoleår
28. april
Tema - elevtrivsel
14. Juni
Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser
klasseforældreråd
Evaluering af skolebestyrelsens arbejde

