Skolebestyrelsesmøde – tirsdag d. 22. okt. 2019, kl. 15.45-17.30 – lok. Senatet
Deltagere: Aasim, Cicek, Michelle, Frank, Rani, Martin
Afbud: Iben, Anette, Funda, Inga, Edanur, Anette
Ref.: MBE
Dagsorden med bemærkninger
1. Godkendelse af
dagsorden
v/alle
2. Stor-forældremøde
30/10-2019 kl. 17-19
v/alle
Endelig fastlæggelse af
afviklingen

3. Forældreråd
Inga er gået i gang med
forarbejdet (jf. sidste
aftale på sidste SB-møde).
Hvordan støtter vi
yderligere op som
bestyrelse?
v/Inga
4. Elevfravær
Statusopgørelse,
gennemgang og drøftelse
v/ledelsen

Bemærkninger
OK

Rani præsenterede forslag til dagsordenspunkter, bl.a.
foranlediget af tidligere input fra skolebestyrelsen.
Workshops bliver:
1. Chromebooks
2. Læsning
3. Forældreråd
Der er enighed om de tre workshop overskrifter.
Rani udsender invitation senere i dag via Aula.
Punktet udgår, da Inga ikke er tilstede – og fordi det er en af
de tre workshops til stor-forældremødet d. 30/10-2019.
Aasim fortæller, at han og Michelle allerede har oprettet et
forældreråd i deres klasse – og at der også er ét på vej i
børnehaveklassen.

Rani fremviser seneste opgørelse ift. status på elevfravær,
der viser fraværet for august og september 2019.
Opgørelsen viser, at skolen (ift. det samlede fravær) har
mindre fravær end gennemsnittet af skoler i Aarhus
Kommune. Det er meget vigtigt, at den positive udvikling
fastholdes.
Det aftales, at ”elevfravær” dagsordensættes hvert kvartal i
skolebestyrelsen – også set i lyset af den nye lovgivning der
er trådt i kraft pr. 1/8-2019 vedr. 15% ulovligt fravær.
Udgår da Edanur ikke er tilstede og fordi der er tale om
meget begrænsede antal lektioner, eleverne har fysik og
dermed sidder på skamlerne.

5. Fysik/kemilokale
Stole/skamler uden
ryglæn, man får ondt i
ryggen)
v/Edanur
6. 9. kl. lokaler
Udsættes da Edanur ikke er tilstede.
Årgangen har ikke faste
lokaler. Om morgenen ved
eleverne ikke, hvor de skal
være
v/Edanur
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7. Mobning
Bilag vedhæftet: Skolens
anti-mobbestrategi
v/Aasim

8. Evt.

Aasim fremlægger bekymring for, om vi kan gøre endnu
mere for at forebygge mobning. Aasim fortæller også, at
når han hører om tilfælde, så henviser han altid til, at der
orienteres til lærerne/ledelsen, så der er mulighed for at
handle på evt. uhensigtsmæssig adfærd.
Cecik fortæller, at der er flere eksempler på, at der fra
skolens side slås hårdt ned på evt. uhensigtsmæssig adfærd,
og der er stor tiltro til skolens måde at håndtere evt. sager
på – så der skal bare henvises til lærerne/ledelsen, som så
tager sig af det.
• Dialogmøde med rådmanden er d. 07.11, kl. 1730 –
1900. Også bestyrelser fra andre skoler i distrikt
Sydvest deltager. Fint hvis et par af skolens SBmedlemmer også kan deltage (Martin deltager
også). Mødet holdes her på skoleb i lok. New York
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• Michelle opfordrer til at der opsættes skilte med
lokalenavne eller fløjnavne, så det er lettere at finde
rundt. Martin følger op.
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