Referat af Skolebestyrelsesmøde Frederiksbjerg
Skole 07.04.2022
Forældrevalgte
Runa Hyldegård Jepsen, forpersonafbud
Jonas Højbjerg Sckerl, næstforperson
Anna Katrine Matthiesen på teams
(lykkedes ikke)
Kari Moseng
Kjestine Rahr Noer - afbud
Thomas Maribo - afbud

Medarbejderrepræsentanter
og elevrepræsentanter
Morten Øbro, lærer
Mikael Møller, pædagog
Elvin (9.KP), formand
Leonard (9.SK), næstformand

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

Velkomst og rundvisning i Arkitektskolen
Orientering
Elevrådet: Der arbejdes videre med de projekter de er i gang med.
Indvielse af udearealerne skal foregå til skolefesten. Jette og Leonard mødes og laver plan.
Medarbejderne: Der har været afholdt et vellykket personalearrangement ’Kunst og øl’. Kunstværkerne på
skolen blev præsenteret af fagfolk, herefter besøg på Aarhus bryghus.
Det er problematisk at så mange af kvarterets beboer benytter Skolemarken som hyggepark, hvor der
drikkes øl og vin. Derudover er der flere småbørnsforældre, der bruger Skolemarken som en offentlig
legeplads. Det besværliggør og begrænser SFO-børnenes aktiviteter. Skiltene, der fortæller at Skolemarken
fortrinsvist må benyttes af SFO har en fin tekst, men de er måske for små og forkert placeret.
Måske kan det have en virkning at lave store sjove skilte?
Der laves en opsamling af de hændelser personalet oplever.

Skolebestyrelsen: intet
Ledelsen: Mette Malmros er udlånet resten af dette skoleår til modtagehuset på Katrinebjerg.
skal etablere 3 modtageklasser inden 2/5. De kan huses i pavillonerne, og der skal ansættes personale. Vi vil
få flere oplysninger på møde 19/4
Styregruppe for Krogsgadebyggeriet har holdt møde. Det ligger fast at huset skal Indeholde klub og
billedkunstslokaler. Det er stadig ikke afklaret hvordan kvarterets beboere præcist skal kunne benytte huset.
Det er afsat 25 mil. til indvendig etablering. Teknik og miljø står for klimaskærmen. Der er ikke taget endelig
stilling til om der skal være indvendige eller udvendige trapper.
De 3 små film om trinnene er næsten færdige. Filmene om Krai og udskoling ligger allerede på
hjemmesiden, mens mellemtrinnets film ikke er helt færdige.
Det yngste elevråd har haft en workshop med Unika, hvor de gav deres bud på hvor det kunne etableres
flere bevægelsesstationer.
2 elever fra hver årgang er blevet interviewet i forbindelse med fornyelse af børne/unge byrådet.

Beslutninger
Antimobbestrategi
Arbejdsgruppen, som har arbejdet med en revidering og opdatering af skolens Antimobbestrategi,

fremlagde nyt forslag til godkendelse i skolebestyrelsen.
Bestyrelsen anerkender det gode arbejde gruppen har lavet. Det er især godt, at det allerede fra starten, er
tydeligt, at vi har et fællesskabsorienteret mobbesyn.
Strategien rettes til ud fra enkelte ændringsforslag, og godkendes af bestyrelsen.
Efterfølgende fremlægges den i MED udvalget, til eventuelle kommentarer. Herefter tages den op på et
efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor strategien endelig godkendes.

Ved offentliggørelse af den fornyede startegi kan der gøres opmærksom på dette, med små voxpopa, på
aula, infotavler, facebook og instagram. Jette spørger om Casper vil stå for det.

Skolebestyrelsesvalg
Fra sidste møde:
Ideer til strategi for hvervning af nye medlemmer:
● Historier om hvad bestyrelsen har ’opnået’ på Aula
● Skærpelse af beskrivelserne af kandidaterne (skemaet)
● Video med fortælling om arbejdet i bestyrelsen ● Invitation til oplysningsmøde
● Kaffebar til skolefesten
● udlevering af informationsmateriale
Beslutning:
Thomas og Kjestine laver 2 små videoklip om bestyrelsesarbejdet.
Kari (om)formulerer informationsmaterialet (inddrager §44) herunder skærpet beskrivelsen af
omfanget af bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen står i kaffebar til skolefesten. Gitte laver et skema med en vagtplan. Denne sendes
rundt.
Tidsplan:
4. maj: 1. video lægges på AULA (Thomas’s)
5.maj: 2. video lægges på AULA (Kirstines)
6.maj: Informationsmaterialer og skema lægges op
11/5: Skolefest: Informationsmateriale og skema deles ved bestyrelsens kaffebar, ligesom
nuværende bestyrelsesmedlemmer orienterer om valget og bestyrelsens arbejde.
16/5 – 23/5: Kandidater kan opstille op
19/5: Reminder lægges ud på AULA
30/5- 8/6: Gennemførelse af valg

Offentliggørelse af valgresultatet sker hurtigst muligt efter at valget er afsluttet.

Aktuelt
Ingen henvendelser

