Skolebestyrelsesmøde i personalerummet
29. november 2017 kl. 17.00 – 18.30
Mødeleder: Henrik
Referent: Pia
Dagsorden
1. Dagsorden og referat
Godkendelse og gennemgang

1. Godkendt

2. Nyt fra elevrådet
Orientering

2. Elevrådet uddeler pebernødder til alle elever på fredag.
Elevrådet har lavet forslag til et nye værdier.
Alle har skrevet nogle ord de mener skolen skulle stå på.
De har sat det op som hjerte, kat og hund.
Hjertet omslutter katten og hunden der umiddelbart
ses som modsætninger.
Elevrådet har også drøftet at lave et valgfag der hedder
elevråd.
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3. Nyt fra skoleledelsen
Orientering
Økonomi
Udtalelse til
Kvalitetsrapporten
Evaluering – skolefesten
Arbejdet med principperne
Eks. på inklusion + PPRS
Hjemmesiden

3. Økonomi. Vi er ved at lave en dybdeborende undersøgelse
af de ting der er styrbare og de der ikke er styrbare. Vi skal
være undersøgende på hvilke ting der kan rulle for os.
Vores budget på eksterne specialklassemidler er status,
men den øgede inklusion fordrer ekstra udgifter i
undervisningen.
Lars Lykkegaard sidder i en arbejdsgruppe der arbejder
med systemerne omkring specialklasser i PPR.
Kvalitetsrapporten skal snart være færdig.
Kvalitetsrapporten i Aarhus kommune er meget
omfangsrig. En del tal bliver genereret andetstedsfra,
noget skriver ledelsen. Skolebestyrelsen modtager en
skitse til udtalelse. Anne og Henrik skriver en udtalelse, der
sendes rundt til de øvrige medlemmer af bestyrelsen.
Vi får ny hjemmeside i Aarhus kommune om et år. Vi har
skraldet vores hjemmeside lige nu, for at få den reetableret
midlertidigt.

RULL. Der bliver bevilget drypvise puljer til renovering af
skoler. Flere ting er sat i gang på Beder Skole. Når
Fuldenvej på et tidspunkt lukker som SFO bygning, og når
FU skal ind på skolen, fordrer det meget
ombygning/renovering. Dette skal vi nu lave en god plan
for.
Principarbejdet fortsætter i januar.
Skolefesten var dejlig med en god stemning. Dejligt at
ledelsen tog imod. Der var for få boder, det manglede.
Skolebestyrelsen har indgivet høringssvar i forhold til
planerne om at FU skal rykke ind på skolen.
4. Trafik og infrastruktur
Tilbagemelding fra gruppen

4. Trafik og infrastruktur.
Der er udarbejdet et materiale om selvtransporterende.
Børn og sikre skoleveje. Det har et udvalg under
bestyrelsen arbejdet videre med. Teknik og miljø er
positive overfor der bliver taget initiativer fra forældre. De
har nu fået materialet og skal mødes med
bestyrelsesmedlemmer 5. december. Teknik og miljøs
skolevejsanalyse team kan gå ind over. Der er også forslag
om. at lægge parkeringspladsen om så der ikke skal køres
så meget rundt på pladsen. Nikolaj og Dan arbejder videre.

5. Forventningsfolderen
endelig godkendelse af folderen

5 Forventningsfolder.
Anne har sat folderen op efter det arbejde
skolebestyrelsen har gjort gennem længere tid.
Materialet indgår også i den folder dagtilbud og skole har
lavet til kommende forældre.
Næste gang drøfter vi hvordan folderen kommer ud at leve
og kommunikationen om den.

6. Værdigrundlag
Udformning af strategi og
proces for vinterens arbejde med
Beder Skoles værdigrundlag.

6. Værdigrundlag. En proces for at skrive værdigrundlag
starter på personalemøder i næste uge. Derefter et
topmøde hvor alle grupper og bestyrelsen mødes, derefter
slås de sidste søm i, i bestyrelsen. Derefter er det
bestyrelsen der skal arbejde med mission og vision.
Medarbejderne skal konkretisere hvordan værdierne gøres
levende i alt.
Inden topmødet skal materialet deles rundt. Der skal findes
en rigtig god facilitator til dette møde.
Skolebestyrelsen bifalder procesplanen.

Deltagerliste sendes ud også. Lars inviterer bestyrelsen
over kalenderen til topmødet.

7. Punkter til kommende
møde

7.
Principarbejdet
Værdi arbejdet
Visionsarbejdet fremad
Plan for 3/2
Forventningsfolder fortsat
Skolebestyrelsesvalg
Status på Skolevejsanalyse
Gå bus

8. Eventuelt

Vi ses
Lene, Henrik og Lars

Fællesmøde i personalerummet
SFO’s Forældreråd og skolebestyrelsen
29. november 2017 kl. 18.30 – 20.00
Tema om mobning og trivsel
Morten holder et oplæg om tænkning og strategier mod social udstødelse, med udgangspunkt i
Helle Rabøll Hansen Parentes-metode.
I oplægget vil også indgå Mary Fondens arbejde mod mobning.
Der gives også et indblik i, hvad der er af lovgivning på området, og hvad skolebestyrelsen er
ansvarlig for.
Morten formulerer spørgsmål til diskussion - Diskussion om holdninger, værdier, begrebet og
tilgange til mobning og trivsel. Herunder forslag til i hvilken retning det fremadrettede arbejde skal
tage.
Referat
Fællesmøde skolebestyrelse og SFO forældreråd SFO forældrerådet Samtale om at tale om
forpligtende fællesskaber frem for mobning. Lægge vægt på de forebyggende indsatser.
Skolebestyrelsen er dog lov forpligtet til at udarbejde en anti mobbe strategi. Forslag om at lave en
temauge om forpligtende fællesskaber. Hvad med de børn der ikke magter forpligtende
fællesskaber? Mobning er børnenes problem men de voksnes ansvar

Carsten orienterer om SFO – forældrerådets arbejde med Rammer og Mål for
indholdsbeskrivelsen for Beder Skole SFO.
Se: http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/SFO/Rammer-for-maal-ogindholdsbeskrivelse-for-SFO-i-Aarhus-Kommune.pdf
.

