Frederiksbjerg Skoles skolebestyrelse – Årsberetning 2021/’22

Møderække: 31. august, 4. oktober. 17. november, 13. januar, 24. februar, 7. april, 2. juni

Corona
Corona gav fortsat udfordringer med mange hjemsendelser, restriktioner og tests. Efterdønninger var
stigning i PPR-anmeldelser og stor træthed.

Elevrådet
Elevrådet lagde ud med en ønskeliste med emner, de gerne ville drøfte: Placering og længde af første pause
efter spisning, kvalitet af cafeens mad og hygiejne, videreudvikling af udearealer, ønske om en basketkurv
mere og blødere toiletpapir.
Senere på året supplerede det ældste elevråd med: fodboldturnering, undervisningsmiljø, tilladelse til at
benytte kunstgræsbanen (blev givet), fernisering af fitnessområde, fjerne sidste pause for udskolingen (blev
vedtaget som forsøg) og orientering om linjevalg.
Det yngste elevråd ville gerne snakke om: indvielse af skolemark, trivselsundersøgelsen og
undervisningsmiljøvurdering – valg af indsats. Senere kom også ønske om flere indendørs
bevægelsesstationer.

Skole-hjem-samarbejde
Vi drøftede nye måder, fx små fremlæggelser eller anden gennemgang af elevernes faglige produkter.

Videreførelse af corona-lempelser
Børne- og Undervisningsministeriet forlængede nogle af de frihedsgrader, der har været gældende under
corona. Der var således mulighed for yderligere konvertering af UU (understøttende undervisning), undlade
elevplaner og fravige målsætningen om lærernes undervisningskompetence (ikke relevant). Bestyrelsen
drøftede mulighederne. Bestyrelsen ønskede ikke yderlige konvertering, da det vil gå ud over bevægelse.
Elevplaner lod vi være op til skolens ledelse at tilrettelægge.

Aktiviteter på terrasserne
Der er observeret udveksling af stoffer på terrasserne. Det er aftalte handler, hvor man aftaler at mødes på
skolen. Det er ikke et lokalt problem og har ikke noget med vores elever at gøre. Politi, skole og klub arbejde
sammen, så skolen fortsat er et sted man kan komme og hygge sig.

Antimobbestrategi
Vi nedsatte sidste år et udvalg til at opdatere skolens antimobbestrategi. Kari og Jonas indtrådte i udvalget.
Udvalget indkaldte konsulenter fra DCUM, som gav os en indføring i begreber om mobning og trivsel. En ny
antimobbestrategi blev vedtaget.

Lokalemangel
Aarhus Kommune besluttede at sætte den gamle Kroghsgade Skole i stand og indrette H/D-lokaler der. Kari
og Jonas meldte sig til styregruppen som repræsentanter for bestyrelsen.
Pavilloner skal nu bruges til tre modtagelsesklasser for ukrainske børn.

Udearealer
Der blev sat nye og større skilte op, om at gæster er velkomne uden for skolens åbningstid.

Regnskab
Ekstrabevillinger og mindre forbrug i forbindelse med Corona gav en bedre økonomi end ventet. Dog var
faldende børnetal igen en bekymring. En ny bunden opgave fra rådmanden om ”kendte voksne som vikarer”
kan trække nogle midler.
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