Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Mandag den 13. december
Rykket til
Mandag d. 10. januar 2022
17.30 juletallerken
18-20.30 møde

Dagsorden 4 i skoleår 21.22

Referent.

Irina

Til stede.

Britta, Gitte S, Ditte, Birgitha, Kirsten, Louise, Irina

tid

Fraværende med
afbud.
1

Godkendelse af
referat.

Godkendt

0

2

Godkendelse af
dagsorden.

Godkendt

0

3

Nyt fra ledelsen

Se stillingsopslag
https://aarhus.career.emply.com/ad/indskolingsleder-tillaessoesgades-skole/4z32z7
Britta og Gitte S deltager som forældrerepræsentanter i
ansættelsessamtalerne. Vi håber at kunne ansætte en
indskolingsleder pr. 1.3.22.

5

I ind- og udskoling er der lavet plan for, hvor klasserne
skal opholde sig i frikvartererne, så de ikke kommer for
tæt på hinanden.
Indtil videre holder testplanen, så alle klasser bliver testet
to gange om ugen på skolen. Hvis det bliver for presset,
får nogle af de ældste klasser hjemmetest med hjem den
ene dag.
Personalet og eleverne går konstruktivt til opgaven på
trods af de løbende forandringer, retningslinjer osv.
4

Nyt v formandskab intet

5

Nyt fra
medarbejderrepr.

Medarbejderne er bl.a. optagede af branden i HDS-lokalet. 5
HDS-lærerne er med til at finde gode løsninger på det
manglende lokale.

6

Nyt fra elevrådet

udgår

7

Orientering om
fællesskabsregler
og værdigrundlag

Ledelsen orienterer om fællesskabsreglerne for indskoling 15
og udskoling og forklarer processen bag tilblivelsen som
rummer argumenter omkring indemiljø, sundhed og
bevægelse.
Disse to links beskriver bekendtgørelsen om fremme af
god orden for folkeskolen (ordensregler, antimobbestrategi, værdigrundlag og sanktioner/foranstaltninger)
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1951
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9444
Kan skolebestyrelsen fortsat bakke op om
fællesskabsreglerne og værdigrundlaget ?

5

Skolebestyrelsen bakker fortsat op overordnet set men
ønsker en nuancering af formuleringen for udskolingen
om, at eleverne skal være udenfor i frikvartererne set i
sammenhæng med vejret og aktivitetsvalg. Det besluttes,
at ledelsen tager emnet med til drøftelse blandt personalet,
der kan komme med bud på, hvad der er muligt, og hvad
der giver mening for eleverne, og elevrådet kan ligeledes
inddrages.
8

En skole på to
matrikler

Hvordan hænger indskoling og udskoling sammen i
traditioner, adfærd, værdier og handlinger set fra et
forældreperspektiv.
Overvejelser, drøftelser og ideer.
Hvad er næste skridt?

45

Der gøres ikke mere nu – vi er også ramt af, at corona
sætter en ramme for, hvordan vi kan være sammen på
tværs af klasserne både i forhold til elever og forældre.
9

Pause

10

Orientering fra
Dittes deltagelse i
skolebestyrelsernes
møde med
rådmanden

Aarhus kompasset https://nyeveje.aarhus.dk/nye-veje-tilvelfaerd-og-vaekst/aarhuskompasset/

Trafik-politik

Præsentation af skolens trafik politik v pædagogisk leder.

11

10
10

Kvalitetsopfølgning med læringssamtaler. (se evt bilag)
Tilgængelig data på kommunens hjemmeside ”Aarhus i
tal”
5

Punktet udsættes til et senere møde, hvor det pædagogiske
personale har været inddraget forinden.
12

Sikker skolevej

Kort opfølgning v Louise og Dorte fra sidste møde og
korrespondance.
Prioritering af næste skridt for skolebestyrelsen og
ledelsen.

20

Der holdes et møde med teknik og miljø og Maria Liv,
hvor Louise, Dorthe og Karina Skaarup (kontaktlærer til
skolepatrulje) deltager. Her kan der gives et indblik i
elevernes transportvaner, trafikpolitikken og muligheden
for at få flere elever til at gå eller cykle i skole.
Senere vil der så være et nyt møde med en besigtigelse,
hvor vi på forhånd har udvalgt fokusområder på
skolevejen.
13

Princip
gennemgang

Se bruttolisten. Vil et underudvalg gå i gang med at
undersøge hvilke principper der skal
revideres/justeres/godkendes igen, så de kan blive
opdateret m korrekt dato og evt. indhold.
Gitte S og Dorthe ser på principperne – de ældste først.
Herefter tages de til skolebestyrelsen i forhold til evt.
ændringer.

10

14

Orientering om
skolebestyrelsens
rolle ansættelser

Et billede af praksis v Gitte S – udsættes til vi må mødes
fysisk, hvor netforbindelsen ikke driller.

10
min

15

Evt.

Der er stadig møde d.27.1., da dagens møde er en
erstatning for mødet i december.
Gitte S vil gerne lave et udkast til et forældrebrev om,
hvad skolebestyrelsen arbejder med for tiden.

5

Årshjul skolebestyrelsen 2021/2022
19. August
Forretningsorden gennemgås
Årshjulet gennemgås
29. september +elevråd
Tema om demokrati og elevindflydelse, herunder samarbejdet mellem elevråd og
skolebestyrelse (Understøtte bevægelse i undervisning og frikvarter. Grej til skatebane og
aktiviteter. Opbevaring af skateboard, (el)løbehjul og cykler i indskoling og udskoling)
Princip gennemgang
Tema - madordning i indskoling og udskoling
2. november + SFOforældreråd + elevråd
Sikker skolevej - opfølgning fra 29.9.-møde.
Tema – sundhed (Fysisk og mental Sundhed – mindre psykisk sårbarhed – hvordan passer det
ind i trivselsarbejdet, læringsmiljøet, fællesskabsreglerne, kulturen)
Tema – læringsmiljøer, rumvejleder, status og tilbagemelding fra læringsmiljøgruppen
13. december
Tema – fællesskabsreglerne og kulturen. En skole på to matrikler, hvordan hænger indskoling
og udskoling sammen i traditioner, adfærd, værdier og handlinger.
27. januar +elevråd
Lokal vikarmodel for kendte voksne
Organisering med mellemtrin
Tema om Kommunikationsstrategi og -plan herunder at øge andelen af børn fra eget distriktskolens strategi med de tre indsatser om faglig progression, elevfravær og læringsmiljøer
15. marts + elevråd+ SFOforældreråd
Orientering om planlægning af kommende skoleår på kort og lang sigt
SFOvision og mål og indholdsbeskrivelse
Fremlæggelse af forventet regnskab 2021, Input til budget 2022, herunder orientering og
drøftelse af madordning
Afsluttende regnskab 2021 og budget 2022 fremlægges
27. april
Orientering om næste skoleår

Digital dannelse oplæg, hvordan gøres i praksis? – del af Sundhedstemaet
Mellemformer?
13. juni start 17.00
Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser
Opfølgning på elevtrivsel og præsentation af undervisningsmiljøhandleplan)

Bruttoliste til opfølgning:
2014 Princip for opfyldelse af undervisningspligten udenfor skolen i musikskole/idrætsforening
2016/17 værdigrundlag
2018 princip for underretning af hjemmet af elevens udbytte af undervisningen
2018 princip for kommunikation mellem skole og hjem
2018 antimobbestrategi
2019 princip for skolehjemsamtaler
2019 princip for forældremøder
2020 fællesskabsregler for indskoling og udskoling til opfyldelse af ordensregler
2021 princip for klassesammenlægning

