Referat af Skolebestyrelsesmøde
Frederiksbjerg Skole 16.11.2020
Mødet foregår i Teams
Forældrevalgte

Medarbejderrepræsentanter og
elevrepræsentanter

Ledelsesrepræsentanter

Runa Hyldegård Jepsen, forperson
Jonas Højbjerg Sckerl, næstforperson
Kari Moseng
Anna Katrine Matthiesen
Carsten Primdahl
Sune Henriksen (ordstyrer)
Thomas Maribo

Morten Øbro, lærer
Mikael Møller, pædagog
Louis Pavia Zuhon, 9.KP -ikke
fremmødt
Audrey Faith Morris, 8.KP-ikke
fremmødt

Jette Bjørn Hansen, skoleleder
Gitte Baggesen, pæd.leder indskoling (ref.)
Mette Malmros, pæd.leder mellemtrin
Solveig Klyvø, pæd.leder udskoling
Mads Hansen, administrationsleder

Orienteringspunkter
1.
2.

Formandskab:
Runa har sendt årsberetningen rundt til bestyrelsen. Husk at lægge det på AULA
Ledelse:
Fredag 18/11 er frist for modtagelse af tilbud til forbedring af skolens udearealer. Gruppen der har arbejdet
med forbedring af udearealerne mødes mandag (23/11) for at se de 3 tilbud, og forhåbentlig bliver det her
besluttet hvilket vi går videre med. Der er inviteret flere elever fra elevrådet samt ekstra personale med til
gennemgangen.
Høring om ny kvalitetsopfølgning.
Hvis høringsfristen kommer til at ligge inden næste bestyrelsesmøde, sender vi forslaget rundt til
kvalificering.
Vi afventer invitation fra forvaltningen til processen om lokaleudfordringerne. I første omgang vedr. H/Dlokaler. Der har været en del personaleskift i forvaltningen, så Jette har sendt materialerne frem igen.
Der er et projekt kørende i de 6 største byer i Østjylland som skal øge procenten af forældre der har
folkeskolen som det naturlige førstevalg. Projektet er iværksat fra borgmester og rådmandsniveau. I Aarhus
er indskrivningen til folkeskolen startet tidligere, så den matcher tidspunktet for indskrivning til
privatskolerne. (efterfølgende har privatskolerne så fremrykket deres indskrivning)
I den forbindelse har Jette og Gitte lavet 10 små videoer til facebook, der fortæller om KRAI.
(Dette afføder spørgsmålet om vi har behov for at styrke skolens profil?
Spørgsmål om forældrene vælger privatskolen til eller folkeskolen til?
Hvad skal vi gøre mere af/anderledes for at folkeskolen bliver det naturlige førstevalg?
Punktet sættes på vores bruttoliste for emner til fremtidige møder.)
Vi har fået finansieret et kunstprojekt til cafeen af Statens kunstfond. (150.000.) Kunstneren Andreas
Schulenburt står for kunstinstallation i samarbejde med billedkunstvalgfagene på 7. og 8. årgang.
Installationen kommer til at hænge ved ’folkeskolens formålsparagraf´ på vej ned til Cafeen. Installation
præsenteres 11. dec. Hvordan det kommer til at foregå er endnu ikke besluttet.

3.

Medarbejdere:
Morten: 1. dec. får vi besøg af forhandlingsudvalget for Aarhus aftalen (ÅLF, Bupl, FOA, Rådmand,
Skolelederforeningen). Formålet er at samle erfaringer i forhold til fremtidige aftaler.

Mikael: Der er en rigtig god stemning på skolen, de ekstra ansættelser i forhold til corona i SFO har gjort
meget.
4.
5.

Elevrådet – ingen fremmødte elevrepræsentanter

Aktuelt
Der har ikke været nogle henvendelser til skolebestyrelsen.

Foreløbige budgetdrøftelser
Mads fremlagde procesforløb for budgetlægningen 2021. Herunder et estimeret resultat for 2020 samt de prioriteter
ledelsen kunne forestille sig at gøre for 2021. I korte træk ser det således ud:
2020 afsluttes med et væsentligt bedre resultat end budgetteret fra årets start. Dette skyldes primært
ekstrabevillinger og mindre forbrug i forbindelse med Corona. Derudover er der sket fejlfortolkning i forhold til den
nye budgettildelingsmodel, hvilket giver 600.000 kr. i ekstra tildeling indeværende år. Undervisning og sfo vil derfor
have opsparede midler i omegnen af 2.000 000 kr. ved indgangen af 2021. Dette tal er stadig forbundet med stor
usikkerhed, men er dog vores bedste bud på nuværende tidspunkt.- der ligger dog en stor usikkerhed med hensyn til
periodeforskydning af anlægsmidler til projekt skolemarken.
I 2021 forventer vi en økonomi på størrelse med den for indeværende år- der bliver, os bekendt, ikke tale om
nævneværdige besparelser eller tilførelser af ekstra midler. På bemandingssiden ligger skolen med en
undervisningstimetal og et børnetimetal for henholdsvis lærere og pædagoger som vi regner med at videreføre på
samme niveau.
Ledelsen foreslår at prioritere følgende fysiske forhold i 2021:
Skolemarken- og generelt udemiljøer. Denne prioritering er aktualiseret af de ændrede undervisningsforhold under
Corona. Derudover forventer vi at forvaltningen reagerer på skolens behov for ekstra faglokaler- dette kan medføre en
ekstra udgift for skolen i form af tillægsydelser.
Derudover har vi investeret i døre og låse til terrasserne, høvlebænke til de nye skure på skolemarken, omdannelse af
de pædagogiske køkkener til loungemiljø i udskolingen og ombygning af 2 læsesale til læringslokaler.
Der er endvidere planer om at indkøbe nogle maskiner til FabLab
Derudover har vi bl.a fået malet trappeopgange, dette er finansieret af en ekstrabevilling på 500.000 kr, som skal
bruges i år.
Der er et lille overskud i cafeen, men det har været et specielt år, og derfor er det svært at fortælle noget om
regnskabet. Der er dog stadig stor tilslutning til madordningen. Cafeens regnskabet lægges frem ved årets afslutning.
Bestyrelsen vil gerne kvittere for skolens måde at håndtere coronasituationen og de mange restriktioner, det har
skabt tryghed i forældregruppen.
Jette gennemgik det medsendte bilag om pædagogiske indsatser som skolen skal arbejde med i de kommende år. En
stor del er politisk bestemt, andre har vi selv valgt og har derfor større indflydelse på hvordan vi vil forme.
En af skolens vedvarende indsatserne er elevernes trivsel, vi møder stor bevågenhed for dette i forældregruppen.
Trivselsundersøgelsen viser igen i år at der er god trivsel og meget lidt mobning og mistrivsel. Vi er dog stadig
opmærksomme på at elevernes oplevelse af medbestemmelse ligger relativt lavt.
Skolebestyrelsen drøftede diverse elementer i forbindelse med prioriteringen. De fremhævede betydningen af
medarbejderpleje, vejlederkorps i undervisningen, skilsmissegruppe, fokus på mental sundhed, fastholdelse af
medarbejdere og vedligehold af skolen.

Indledende drøftelse af Antimobbestrategien.
Antimobbestrategien var oprindeligt en bestillingsopgave, noget alle skoler skulle lave.
De pædagogiske ledere har vendt strategien med personalet for at få en pejling på den holder i forhold til
virkeligheden.
Mellemtrin har behov for mere præcisering i sproget, og vil gerne have tilføjet noget om sprogbrug.
KRAI ønsker at der kommer til at stå noget om det daglige præventive arbejde. KRAI kan dog ikke se at man kan skrive
det mere handleanvisende, da alle situationer er forskellige og skal håndteres forskelligt.
Trivselsundersøgelserne viser hvert år at mobning er et meget lille problem på FS.
Bestyrelsens kommentarer:
• Det kunne godt stå noget om forventninger til forældrene.
• Ønske om at teksten ikke er så ’voksenagtigt’
• Omgang med de sociale medier og sprogbrug skal tilføjes.
• Handlingerne kan gøres noget mere konkrete
• Fremhæve det vi gerne vi se fremfor at lave regler for hvad man ikke må.
• Ordensregler (kultur og adfærd) og antimobbestartegi skal harmonere med hinanden
Skolen kan evt. lave en retningslinje på baggrund af antimobbestrategien.
Der nedsættes en arbejdsgruppe:
Karin, Tina og Mathias fra mellemtrinnet
Solveig og Gitte finder medlemmer fra de andre trin.
Deltager fra bestyrelsen: Kari og Jonas

Pladsudfordringer:
Status fra Runa:
Runa er i gang med at skrive et brev til rådmanden. Det sendes til ham inden jul.
Forud for dette, sendes det rundt til bestyrelsesmedlemmerne.

Klasseforældreråd på Frederiksbjerg Skole
Skolens pjece for klasseforældreråd er fra 2011. Pjecen er tænkt som et idekatalog til forældrenes arbejde i rådet.
Pjecen skal relanceres, opdateres og lægges på hjemmesiden og AULA.

Næste møde
13. januar
Foreløbige punkter:
Status og evaluering på sammenhængen mellem praktiskmusiske valgfag og udskolingslinjerne.
Er linjerne tonede nok?
Vi spørger eleverne og tager udgangspunkt i spørgeskemaet som blev brugt sidst det var et emne på et
bestyrelsesmøde.
Godkendelse af budget

