Torsdag den 3. november 2022

Forperson Jonas Højbjerg Sckerl, Kari

Ea 8kp, Sophie 9sk

Moseng, Louise Kjær Christoffersen,
næstforperson Marianne Frandsen,
Solvej Juhl Thallaug. Thomas Maribo,

Lærer Morten Øbro, pædagog Mikael Møller

Jørgen Søndermark Pedersen og Kristian
Lager var fraværende

Kommunikationsmedarbejder Daniel Hovalt

Skoleleder Jette Bjørn Hansen, pædagogisk leder fra indskolingen Gitte Baggesen, pædagogisk
leder fra mellemtrinet Mette Malmros, pædagogisk leder fra udskoling Solveig Klyvø.

Skolens elevråd har ikke haft elevrådsmøde, så elevrepræsentanterne har ikke nyt.

Skolens pædagoger og lærere har haft et forebyggende medarbejdermøde om digital chikane.

Skolebestyrelsens forperson har fokus på besparelsesforslagene fra Aarhus Kommunes B&U og
mener, at børnenes trivsel bør prioriteres.

Skoleledelsen har også fokus på besparelsesforslagene, der også er på programmet til dette
skolebestyrelsesmøde.

Skoleleder Jette Bjørn Hansen introducerer til besparelsesforslagene fra Aarhus Kommunes B&U
og pointerer, hvad der er af relevans for Frederiksbjerg Skole, før skolebestyrelsen drøfter de
relevante besparelsesforslag.

Skolebestyrelsen mener generelt, at der ikke bør være besparelser på folkeskolen eller på børns
læring og trivsel. Den generation, der går på folkeskolerne nu, er en generation, hvori en masse af
børnene ikke trives.

Med den note in mente er skolebestyrelsen med på, at besparelser ikke kan undgås, så
skolebestyrelsens vægter især, at børnenes trivsel og kulturelle dannelse vægtes.

Skolebestyrelsens drøftelser skrives som høringsbrev og postes til høring.

Skolebestyrelsen mener, at besparelsesforslaget angående ”ophør og nedskalering af tilskud til
konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner” vil være en dårlig prioritering. Kultur er alment
dannende, og en besparelse på kulturen vil skævvride socialt, da de børn, der ikke får muligheden
hjemme for at gå i teatret eller biografen, så ikke vil få muligheden på skolen. Dertil kan
teaterlæring være med til at gøre børnene trygge ved at performe, præsentere og række hånden op.
Skolebestyrelsen mener også, at besparelsesforslaget angående ”lukning af fem pædagogisk ledede
legepladser” er en dårlig prioritering. Skolemarken på Frederiksbjerg Skole har en pædagogisk
ledelse, så hvis den pædagogisk ledede legeplads lukker, vil skolemarkens kaniner, geder og
undulater også skulle have nyt hjem. På skolemarken lærer børn at passe på dyrene, og skolemarken
er så væsentlig for skolen, at en eventuel besparelse på skolemarken vil være læringsmæssigt træls.
Også lokalsamfundet vil miste en vigtig weekendaktivitet for børnefamilier.

Skolebestyrelsen skriver også i høringsbrevet, at skolebestyrelsen ønsker at få kriterierne for, hvilke
pædagogisk ledede legepladser, der skal lukke.
Skolebestyrelsen mener, at besparelsesforslaget angående ”ophør af frikøb af ressourcepersoner, der
understøtter digitale læreprocesser” vil modarbejde den digitalisering, som folkeskolen arbejder
med. Folkeskolerne arbejder med digital læring, og ergo så har folkeskolerne også et behov for
hjælp, men hvis hjælpen bespares bort med de lærere, der normalt har hjælper med den digitale

læring, er der risiko for, at kvaliteten af den digitale læring pixelerer.

Skolebestyrelsens drøftelser skrives som høringsbrev og postes til høring.

Efter at have drøftet potentielle temaer, som skolebestyrelsen ønsker at debattere på skoleårets
skolebestyrelsesmøder, placerer repræsentanterne temaerne på konkrete datoer.

13. december 2022 Inspirationsmateriale til forældreråd
7. februar 2023 Diskussion af overgang ml. klassedannelser
7. marts 2023 Skolens værdier
27. april 2023 Børns mistrivsel

Skolebestyrelsens forperson orienterer om, at en person har kontaktet skolebestyrelsen for at høre,
om skolen har en voldspolitik. Skolebestyrelsen aftalte, at skolebestyrelsens forperson skriver til
personen.

