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Udskolingselevernes trivsel
På baggrund af drøftelsen af den seneste elevtrivselsmåling på skolebestyrelsesmødet den 14/10 2018 blev
det konkluderet, at vi i skolebestyrelsen mangler viden om baggrunden for trivselsundersøgelsen resultater,
og at der er brug for en kvalitativ undersøgelse af elevernes trivsel.
For at få mere viden om dette er sundhedsplejerske Vibeke Nyborg gæst til punktet.
Vibeke oplever at skolens store elever overordnet er fornuftige, robuste, glade og generelt har det godt,
fysisk som psykisk. Det er typisk at eleverne, når de kommer i 9., bliver mere bevidste om nødvendigheden
af at være i god form. Rigtig mange går i Fitness.
Samtidig ser hun at de går til mange fester ’ hyggedruk’, ryger cigaretter (ikke hash) og får for lidt søvn.
En af forklaringerne på dette kan være, at det at bo i midtbyen betyder, at de lettere får kontakt til flere
andre unge og dermed også tilbydes flere fester. Bruuns Galleri, Mac Donald og Burger King er også mere
tilgængelig som mødested. Til sammenligning går de unge fra Mårslet, hvor Vibeke også har erfaringer fra,
til betydelig færre fester. De samles mere i sportshallen.
Procenten af skilsmissebørn er høj i vores distrikt. Det kan skyldes at mange flytter hertil fra oplandet ved
skilsmisse. Vibeke har trivselssamtaler med 9. klasserne og de viser at andelen af børn der bor med begge
forældre, er faldende: 17/18: 54% 18/19: 47%.
Man ved at det gennemsnitligt tager to år for børn at ’komme sig’ over en skilsmisse. Dette tal dækker dog
over at forældrene takler en skilsmisse forskelligt, og at mange børn er robuste og kommer over det på
under to år, mens andre er påvirkede længere.
Der er ikke nogen tvivl om at skilsmisser betyder meget for de unges trivsel.
I forhold til alkohol viser samtalerne at 71% af forældrene accepterer at de unge drikker alkohol (de unges
svar).
Det at bo hos forældrene kan give sig udtryk i at forældrene ikke er enige om sengetider ol., hvilket kan
have indflydelse på at de unge sover for lidt. Kun 26 – 27 % sover nok.
Det har stor betydning, da man ved fra undersøgelser at fjerner man 1 times søvn fra et barn, svarer det til
at sænke det et år læringsmæssigt.

Vibeke har i løbet af skoleforløbet samtaler med skolestartere, 3. klasse, 6. klasse og 9. klasse. Derudover
kommer hun regelmæssigt på personalerummene og giver sparring til lærerne i forhold til, hvordan man
kan arbejde med elever der ikke trives. Hun har trivselssamtaler med mange elever. Samarbejdet mellem
lærere og sundhedsplejersken fungerer rigtig godt.
Samtalerne med 6. årgang er præget af det kommende klasseskift, de er spændte på hvem de kommer i
klasse med og det fylder en del. Samtidig betyder det faktum, at børn kommer i pubertet på forskellige
tidspunkter, at nye hierarkier og venskaber opstår, og derfor kan det være svært, når fælles interesser og
dermed tryghed ændrer sig.
På 9. årgang fylder uddannelsesparathed og fremtidig skolegang. Det er der en del der bekymrer sig om.
Trivslen falder op gennem mellemtrinnet og videre i udskolingen. Det er en tendens over hele landet. Mens
vi ligger bedre end kommunegennemsnittet i indskoling og mellemtrin ligger vi under i udskolingen.
Vi ser dog i trivselsundersøgelsen at det går fremad med at få søvn nok. Vi har tidligere haft en stor indsats
hvor emnet søvn var på alle forældremøder, og der har været temauger i undervisningen.
Alkoholdebut, altså tidspunktet hvor den unge smager alkohol første gang, er steget i vores distrikt. Det ses
også på landsplan.
Det er ikke dem der drikker mest, der opsøger Vibeke.
Det er Vibekes anbefaling at det vigtigste skolen skal have fokus på er at eleverne får mere søvn.
På spørgsmålet om hvilke indsatser hun vil anbefale skolen at fokusere på, peger hun på at vi skal spørge de
unge! F. eks elevrådet.
Gæstelærere, som er kapaciteter indenfor deres felt, kunne inviteres til at undervise de unge.
Skolen har ikke så stor succes med at invitere forældre til oplæg om emnet, opbakningen er for lille.
Fortsat drøftelse i bestyrelsen
Bestyrelsen drøfter oplæg til proces (bilag 1) og der nedsættes en arbejdsgruppe.
Gruppen består af:
Skoleledelse: Solveig
Lærerrepræsentant: Morten
Elevrepræsentanter: Amalie og Abdul
Forældrerepræsentant: Lotte
Vi er enige om at vi ikke skal lave en ny trivselsundersøgelse, sådan en har vi allerede. Undersøgelsen skal
være kvalitativ og skal have fokus på handlinger og indsatser til forbedring af de unges trivsel.
Der kan f.eks. arbejdes med elevfokusgrupper.
Vibeke vil gerne give sparring til gruppen.
Amalie vil tage det op med i elevrådet.
(Man kan betragte det som et sundhedstegn at de unge keder sig. Nogle spørgsmål må gerne være ’røde’)

Orienteringspunkter
Elevrådet
Antimobbestrategien er gennemgået og modtaget meget positivt.
Eleverne udtrykker ønske om at være sikre på at registrering af deres fravær er præcis, idet det kan få
indflydelse på den enkeltes parathedsvurdering.
Elevrådet har nedsat udvalg, der arbejder med forskellige emner.

Formanden
Sune har deltaget i møde i Frederiksbjerg og Langenæs fællesråd om fredeliggørelse af Frederiksbjerg
trafikalt. Rådet anbefaler at der indføres hastighedsbegrænsning på 40 km/t på hele Frederiksbjerg. Der vil
være møde herom 29/1. Sune deltager i mødet.
Kari og Carsten laver et udkast til svar på en henvendelse fra forældrene i 7. ME omhandlende alkohol
Skoleleder:
Som en del af budgetforliget blev det besluttet at der skal investeres i sundhed. Skolen har modtaget en
række tilbud herom:
Exitprogram vedr. rygning. Kræftens bekæmpelse har udviklet et koncept til forebyggelse at rygning. Det
indeholder undervisningsmateriale, forældresamarbejde og workshop for udskolingslærerne.
Dette tilbydes 20 af kommunens skoler. Frederiksbjerg Skole er udvalgt som en af de 20 skoler.
Klasseundervisning på mellemtrinnet om alkohol, også i familien. Dette er obligatorisk for alle skoler.
Sidste skoledag.
Tidligere var det store fællesarrangementet, hvor de unge fra hele byen mødes i Mindeparken eller
Botanisk have, ledet af Århus ungdoms fællesråd og forældreorganisationen. Støtten til Århus ungdoms
fællesråd er dog fjernet i forbindelse med budgetforliget, derfor står de ikke længere for arrangementet.
Forældreforeningen er bakket ud af arrangementet.
Fremadrettet vil forvaltning være ansvarlig for arrangementet. Som en konsekvens heraf betyder det at de
unge ikke må drikke alkohol.
Jacob Klode, fra forvaltningen, har inviteret sig selv til næste bestyrelsesmøde for at få
forældreperspektivet med på dette.
Skolen er kun ansvarlig for den officielle del på skolen.
Derudover arbejder Laura (udskolingslærer), Solveig og Vibeke på at etablere skilsmissegrupper på skolen
fra næste år.

Beslutningspunkter kl. 18.45 – 19.50
Budget 2019
Budgettet for 2019, samt budget noter og ledelsens indstilling blev fremlagt. Budgettet er stramt og skolen
skal finde nødvendige besparelser.
Bestyrelsens kommentarer:
Det er beklageligt at skolen er nødt til at reducere antallet af medarbejdere. Det er vigtigt at fastholde den
gode samarbejdskultur, på trods af at lærernes timetal øges. Vi skal være opmærksomme på at det kan få
betydning for arbejdsmiljøet og opfattelsen af skolen som en attraktiv arbejdsplads.
Vi skal huske at kommunikere med eleverne i forhold til besparelsen, da det kan betyde at de skal sige
farvel til en af deres lærere.
Bestyrelsen bakkede op om ledelsens indstilling om at undersøge mulige besparelser i forbindelse med:
• lærernes lektioner øges til ca. 27
• dagsstruktur i forhold til bevægelsesbånd, værksted og antal studietid (skema)
• fordelingen af understøttende undervisning
• funktioner der løses af lærere og pædagoger
• ledelsesfunktioner og administrative funktioner
• fortsat dialog med forvaltningen om den dyrere bygningsdrift
• opmærksomhed på at finde besparelser allerede i løbet af foråret

Bestyrelsens mener at det er godt at konvertere bevægelse til pause. Eleverne har lidt pause i forvejen.
Amalie tilføjer dog at vi skal være opmærksomme på at mere pause betyder mere tid, hvor mange ikke ved
hvad de skal lave, så bedre med bevægelsesbåndet.
Bevægelsesbåndet skal gerne også være koblet på læring.
God ide at øge antallet af pædagogernes andel af den understøttende undervisning.
Godt at kikke på de øvrige opgaver.
Det er en fælles opgave at løse besparelsen.
Bestyrelsen godkender budgettet, under forudsætning af at undervisningstallet for lærerne holdes på 27
timer.

