Brabrand, oktober 2018

Referat: Skolebestyrelsesmøde, 29. oktober

1.

Aarhus kommune har fået afslag på
ansøgning om dispensation fra §16b
– se bilag. Hvad kan det få at konsekvenser for eleverne på Engdalskolen?

Skoleleder orienterer om situationen.
Vi laver beskrivelserne og indberetter igen næste år.
Bestyrelsen ønsker, at Engdalskolens elever har ”en kortere
skoledag”.
Elevrådet udtaler, at det opleves som nyttigt med tolærertimer. Mere ro og lettere at få hjælp.
Udfordringer med timefordelingsplanen skal tages op på
heldagsmødet. Hvordan laver vi en godt sammensat skoledag?

2.

Punkter fra eleverne:
Mobiltelefoner i timerne
Karakterfriskole
Den ”nye” sukkerpolitik

Elevrådet har lavet en afstemning om mobilregler. De
ønsker, at reglerne skal laves på klasseniveau. Alle klasser
laver klasseregler inden næste møde. Elevrådet giver kopi
af aftalerne til skolelederen.
Karakterfriskole har været på dagsordenen i det store
elevråd.
Eleverne siget generelt, at de godt kan lide at få karakterer. Mangler dog viden om hvad det vil indebære.
Det opleves generelt ikke som at pres at få karakterer.
Skolelederen tager tilbagemeldingerne med til Udskolings
leder.
Hvordan kan vi arbejde med mere uddybende feedback?
Sukkerpolitik
8.og 9. klasse må ikke tage usundt med på matriklen.
– eleverne er ikke begejstrede og mener ikke at det virker.
Alle lærere bør have samme holdning.
Ledelsen tager punktet med
.
Der skal arbejdes med hvorfor det svingende blodsukker
ikke er godt.
Punktet tages med på heldagsmødet.
Elevrådet bliver bedt om at vende engagement og motivation i udskolingen. Hvad er en god og spændende
udskoling? Hvad motiverer? Har I indflydelse nok?

3.

4.

Skolebestyrelsen eventuelle medlemskab
af ”Skole og Forældre” eller Aarhus skolebestyrelses forening.

Debat om hvorvidt bestyrelsen ønsker at orientere sig - og
hvor.
Formand og skoleleder undersøger tilbud og muligheder
i de to foreninger og tager det med til bestyrelsen på et
andet møde. Derefter træffes en beslutning.

Ny udgave af ”Engdalskolens samarMaterialet godkendes og det aftales at skolens leder sikre
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5.

bejdsgrundlag” er nu klar fra layout – se
bilag.

det formidles til medarbejderne og forældrene på skolen
– nuværende og kommende

Meddelelser
• Formanden

Formand og skoleleder har været til Vestbymøde.
Referat sendes til alle i bestyrelsen. Den lokalt forankrede
folkeskole er central. SKB formændene arbejder videre.
Følger op på dagens punkter.

• Eleverne
• Medarbejderne
• Skoleledelsen

Aktivitetsdagen gik godt og skolefest er på vej.
APV for personale er i gang.
Ombudsmanden har underkendt BYOD i Sønderborg. Vi
må ikke forvente at elever tager computere med.
Ramme for mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Bestyrelses
formand, forældrerådsforman, SFO-leder og skoleleder
deltager.
Skoleledelserne har været i Herning. Opstart af stærkere
læringsfællesskaber
Der er bevilliget penge til faglokaler og klub.

• Medlemmerne i øvrigt
6.

Eventuelt
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