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Orienteringspunkter
1. Formandskab: Stor ros til elevrådet for fodboldturneringen i fredags (30/8)
Sune ønsker at stoppe som formand.
2. Ledelse:
Vi er kommet godt fra start, der er god stemning bland børn og voksne.
Frederiksbjerg skole deltager i projektet ’Fremskudt Psykiatri’. Projektet er et tilbud til forældre og
personale. Formål at opspore tidlige tegn på angst og/eller depression.
Projektet tilbyder kompetenceudvilking af skolens personale. Det er planlagt til oktober måned.
Vi deltager i et projekt, som er iværksat for hele Børn og Unge. Det svaret til det projekt om
udvikling af professionelle læringsfællesskaber (PLF) som vi har haft arbejdet med de sidste 3 år.
Det Aarhusianske projekt hedder dog SLF (Stærkere læringsfællesskaber).
Første kompetenceudvikling herom for personalet er planlagt til 18/9.
SLF-grupperne har arbejdet med klassernes trivselsundersøgelse, herefter skal der være fokus på
’10 tegn på god undervisning’
Skolen har indledt et samarbejde med arkitektfirmaet Zebra. Projektet hedder Comon Sense. Det
handler om opsamling af data, i forhold til indeklima og indretning, som man ved påvirker
elevernes læring og trivsel. Projektet udvikler også en app, som kan fremme en mere
hensigtsmæssig og fleksibel brug af rummene.
Opsamling af data skal bruges for fremtidige byggerier. Lærerne får oplæg på onsdagens
lærermøde
Vi har haft møde med en forælder, som opfordrer skolen til at signalere en skarpere holdning i
forhold til hvornår børnenes alkoholdebut bør finder sted. Der henvises til faktaark for Vidensråd
for forebyggelse.
Vi har flere klasser end skolen er dimensioneret til. Det har, i år, givet store problemer i forhold til
at få fagfordelingen til at gå op. Prognoserne viser fortsat en stor stigning i børnetal i distriktet
Skolen har derfor hold møde med planlægningsafdelingen i Børn og Unge. De var lydhøre og
anerkendte vores udfordringer.
Vi mødes igen i efteråret.
3. Medarbejdere:

Forårets udpegninger er vi på den anden side af, samtidig med at flere lærere oplever et øget
arbejdspres på grund af den ekstra fagfaglig lektion de har fået i deres skema.
Generelt er der god stemning i begge personalegrupper og stor arbejdsomhed.
4. Elevrådet:
Forboldturneringen i fredags gik godt. En anden gang skal der nok planlægges flere aktiviteter for
dem der ikke spiller fodbold.
Der skal nedsættes nye arbejdsgrupper
Mellemtrinnets elevråd er optaget af at få flere bevægelsesstationer. Når der er penge til det
sætter skolen det i gang.

Oplæg til drøftelser
Budgetopfølgning + halvårsregnskab
Halvårsregnskabet viser at vi følger nogenlunde det forventede budget. Vores indsatser har virket
efter hensigten.
Udearealernes vedligehold er også skolens opgave. Af økonomiske grunde er det kun det absolut
nødvendige vedligehold, der sættes i værk. Vi har dog afsat midler (400 000kr.) som kan bruges til
udearealer. Brug af disse midler skal primært rettes imod udskolingselevernes behov.
Børnetallet i SFO er faldende, men prognoserne viser at det vil stige igen. Der er ikke budgeret med
udgifter der hidrører fra andet end lønninger.
Teknisk vedligehold er særlig stort på vores skole. Det kunne ingen have forudsagt.

KRAI optag 3, 4 eller flere gange?
Bestyrelsen er generelt meget positive overfor rullende optag. Placeringen på året er vigtigere end
antallet af optag.
Børnehaverne er positive overfor at ændre deres praksis, så den understøtter det rullende optag.
Det er flere medlemmers oplevelse at børnehaverne ikke er klædt på til at informere godt nok om
KRAI. Forældrene har fortsat kun deres egen skoletid at referere til.
Kulturændring i børnehaven er en kontinuerlig proces, da der løbende kommer nyt personale. Jette
og Gitte vil deltage i forældremøder og personalemøder for at udbrede forståelsen.

Revidering af retningslinjen «Gensidige forventninger i kommunikationen»
Bestyrelsens anbefalinger, som skolen kan arbejde med:
Dokumentet bør bliver mere konkret, og tydeligere anvise hvem den henvender sig til?
Vigtigt at gøre AULA til børnenes redskab, og at de bliver grundigt orienteret om hvordan det
virker. Taksonimi i forhold til hvor meget ansvar de enkelte børn har.
Ønske om en nøgtern beskrivelse af hvad AULA og Min uddannelse skal bruges til.
Det bør også være tydeligere hvilke AULA-grupper man skal være med i og hvilke man kan vælge.
Det er vigtigt at tage højde for at forældre er forskellige.
Gensidige forventninger til kommunikationen mellem skole og hjem skal være klar når AULA går i
luften.
Forslag om at fjerne alt der handler om forventninger i dokumentet.

1. Elevtrivselsundersøgelse og sundhedsmåling – udskydes til næste møde.

Forud for næste bestyrelsesmøde fremsender de 3 pædagogiske ledere hvad der arbejdes med i de
3 afdelinger.

2. Skolerejse på 8. årgang– drøftelse frem mod skolebestyrelsens anbefalinger, som skolen kan
arbejde med.
Lige før sommerferien meddelte den hollandske skole, at de ikke længere har mulighed for at tage
imod alle fire klasser på 8. årgang, da de har faldende elevtal, flere andre udvekslingstilbud til deres
elever og desværre har været nødt til at ændre vores aftale.
Der er behov for et alternativ. Udskolingen foreslår at der i stedet for laver en linjetur i Danmark af
samme varighed.
Bestyrelsen anbefaler at længden på turen fastholdes, de det har betydning for elevernes udbytte
En linjetur kan måske sparke ny energi ind i linjerne?
På sigt vil bestyrelsen anbefale en linjetur fremfor udveksling. Gerne til udlandet.
Hellere 3 dage end ingen tur.
Hvis der kommer en ny mulighed for at udveksle igen, er det bestyrelsens holdning at det skal
prioriteres fremfor en klasse/linje-tur.
Cecilie vil ønske linjeturen, da udvekslingen er anstrengende og ubyttet kan være svingende.
Kan en blanding tænkes: lKan en linjetur kobles med en skolerejse med udveksling?

Vedtagelse af forretningsorden og årshjul for skolebestyrelsen 2019-20:
Punkterne udskydes til det nye formandskab er dannet.

