Skolebestyrelsesmøde – Tirsdag d. 23. okt. 2018, kl. 15:45-17.00 - Senatet
Deltagere: Funda, Inga, Michelle, Aasim, Anette
Afbud: FRJ, RH,
Ref.: MBE
Dagsorden med bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden
v/alle
2. Nyt fra skolen og
orienteringspunkter v/alle

Bemærkninger
Godkendt.
Ved Martin:
- Generelt orientering om ombygninger på skole og i
lokalområde
- ER2 kommer snart – i december
Ved Asim:
- Der er rygter fra andre forældre om, at kvaliteten på
skolen ikke er for god, og skolen er bagud. Hvis det er
tilfældet, hvad kan vi så gøre som forældre for at komme
på niveau. (Lektier, træne/læse med sine børn).
Herefter generel diskussion omkring bekymring/ikke
bekymring, og hvad der kan forbedres, at presset på
udskolingen er stort i forvejen ift. karakterer mv.
Sv. MBE - Succesmål, Cepos-målinger, stor kvalitet i
undervisningen mv. -> skolen har en meget fin
progression.

3. Stor-forældremødet 3/102018, herunder godkendelse
af skolebestyrelsens årlige
beretning v/RH

4. Kostpolitik, madordning og
elever i madproduktionen
v/de forældrevalgte

-

Kan vi få iPad-spil væk fra pasningen?
Sv. MBE bærer den videre til rette vedkommende ift.
igangsættelse af andre aktiviteter.

-

Evaluering af mødet
Godkendelse af den årlige skolebestyrelsesberetning der
blev læst op på vegne af Demet (der desværre måtte
melde afbud til stor-forældremødet i sidste øjeblik
grundet sygdom). Beretningen er vedlagt som bilag til
dagsordenen og lægges på hjemmesiden efter
godkendelse.

-

Vedtaget og godkendt af bestyrelsen

-

Drøftelse: Bilag med skolens nuværende politik er
vedlagt dagsordenen

-

Kostpolitik: Hvad er skolens holdning til eks. sukker? Kan
man have en 0-sukker i indskolingen? Dette i hverdagen
med undtagelser på fødselsdage. Dette således man
bygger videre på dagtilbuddets tilgang og kan lægge
nogle gode vaner fra indskolingen. Videre opfølgning på
næste SB-møde.
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5. Morgenmadsordningen
v/Aasim

6. Evt.

Jf. Aasims mail:
- ”Mere klare og tydelige regler i forhold til morgenmad.
Personalet i kantinen virker meget frustrerede og
irriteret når de er på arbejde. Vi var til forældremøde i 0a
og der var et par forældre der nævnte det. Jeg har selv
oplevet det samme mange gange. Både for
kantinepersonalets skyld, men også for os forældre,
vores børn og generelt skolens skyld, så tænker jeg det er
et seriøst nok emne at tage op.”
- Der er et ønske om bedre kommunikation med
kantinepersonalet – eks. mangler der ofte noget basalt
som mælk.
- Hvis man eks. fortæller, at der mangler brød – så får man
ofte en vrissen kommentar tilbage – kan man gøre noget
for at hjælpe til med, at de har overskud til almen
overskud – eks. kan de organisere sig anderledes?
SV. MBE overgiver SBs drøftelse til videre opfølgning hos
kantinen.
- Hvem kunne deltage i Dialogmødet med rådmanden d.
13.11-18, kl. 1800-2030? (pkt. fra sidste SB-møde).
Umiddelbart ingen mulighed for dagens deltagere i SBmødet.
-

Opf. af mulighed for at børnenes (hjemmebragte) mad
kan lægges på køl (pkt. fra sidste SB-møde.
Sv. MBE -> Det er ikke muligt med den prioriterede lokale
og bygningstilpasning, som vi har haft gennem de
seneste år.

-

Mohammed har valgt at udtræde af skolebestyrelsen, vi
skal derfor have indkaldt 1. suppleanten fremover (pkt.
fra sidste SB-møde)

-

Interesserede kan henvende sig til Jesper Knudsen
(pædagog og I- supporter) på jeskn@aarhus.dk
mhp. at lave en nærmere aftale. Husk dog at Intra lige
om lidt afløses af Aula, og da Søndervangskolen er
pilotskole overgår vi hertil tidligere end andre skoler (pkt.
fra sidste SB-møde)

-

Aasim har stillet forslag om en opdateret telefon- og
mailingliste for SB-medlemmerne.
Sv. Opdateret telefonnr./mails skal afleveres/meldes på
kontoret fra alle SB-Medlemmer
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7. Kommende punkter

-

Kan store elever i forbindelse med onsdagspasning
hjælpe til med eks. lege til de mindre elever? Sv. MBE
undersøger muligheden for store elevers deltagelse. Dog
skal nævnes at flere store elever i forvejen er
behjælpelige i forbindelse med lektiecafé.

-

Regler for brug af sociale apps – jf. Aasims mail:
”Der bør være regler for hvilke sociale apps de små
bruger, sikkert også de store. Men der er desværre
mange indskolingselever, der har Appen tiktok som slet
ikke er børnevenlig. De sætter videoklip ud på appen og
kan dele meget private videoer ud så andre kan se det og
følge med. Der bør være regler for sociale medier apps,
hvis ikke forbud så aldersbegrænsninger. Og hvis ikke
aldersbegrænsninger, så bør man jævnligt advare
forældre om konsekvenserne af den slags App, så nye
forældre konstant er opdateret... Et eller andet mener
jeg der bør gøres..”
Elevfraværsopgørelse (jan./feb. 2019)
Brug af mobiltelefon i skoletiden
Politik for netetik & dannelse på Søndervangskolen
Karakterfrie klasser
Røgfri skoletid
Jf. ovenstående kostpolitik – ingen sukker i indskolingen
Jf. ovenstående store elevers
pasning/lege/lektieundervising af de mindre elever i
forbindelse med onsdagspasning

-
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