Skolebestyrelsesmøde – tirsdag d. 21. jan. 2020, kl. 15.45-17.30 – lok. Senatet
Referat
Deltagere: Inga, Aasim, Anette, Rani
Afbud: Martin, Frank, Iben, Michelle
Ref.: Rani
Dagsorden med bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden
v/alle
2. Nyt fra skolen
v/alle

3. Skolefest 2020
v/alle

Bemærkninger
ok
•
•

•
•
•
•
•

Formanden
Ledelsen
- Status på Skoleindskrivning 2020. Vi har i skrivende
stund indskrevet 36 børn til skolestart 1. aug. 2020.
Vær opmærksom på at der kan ske ’bevægelser’ fra
og til frem mod sommerferien.
Medarbejderrepræsentanterne
Forældrerepræsentanterne
Elevrepræsentanterne
Skolefesten står i ”50 års tegnet” (da skolen har 50-års
jubilæum i år). Skolefesten er torsdag d. 06.02
Drøftelse af udkast til programmet som RH medbringer.

Bem.: Kan det være et hygiejne-problem, at maden på ta’
selv buffet’en står fremme? Er der risiko for evt. en
’bakteriebombe’?
Bem.: Ikke noget vi umiddelbart tidligere til skolefester er
blevet gjort opmærksomme på som et evt. problem.
Beslutning: Vi fastholder, at familierne medbringer hver
deres ret til det fælles ta’ selv bord.

4. Skolens Antimobbestrategi

Forslag fra forældrene til afvikling af selve aftenen:
- Forældrene opfordres til at pakke varme
middagsretter godt ind i folie.
- Hvert bord har et skilt med klassebetegnelse og
stiller som udgangspunkt deres madret ved det bord
de skal sidde (evt. resterende retter stilles på et
fælles ta’ selv bord. Forældre der har børn i flere
klasser kan evt. fordele sig. Et forsøg på at undgå de
store kø-dannelser omkring det fælles ta’ selv bord.
Program-rækkefølge: RH holder sin korte velkomsttale kl. 18, hvorefter optoget med de små børn
begynder. Først herefter påbegyndes spisningen.
- På det fælles ta’ selv bord placeres engangsservicet.
• Punktet er sat på pba. ønske på sidste SB-møde. Bilag
vedhæftet.
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5. Social Kapitalmåling

6. Udkast til Kvalitetsrapport 6-18
år

7. Forældreråd
v/ Formanden og Inga

Skolen nuværende Anti-mobbestrategi blev drøftet, og der
vurderes ikke behov for yderligere ændring/tilretning.
Generelt er det stor ros til lærerne/pædagogerne, der er
gode til at skabe tryghed og gode relationer mellem børn og
voksne på skolen
• Punktet er sat på pba. ønske på sidste SB-møde. Bilag
vedhæftet.
Skolebestyrelsen giver udtryk for det meget glædelige i ay
Social Kapitalmålingen for 2019 for personalet er så flot. Det
er meget tilfredsstillende og betyder meget for bestyrelsen,
at skolens personale trives så godt
• Børn og Unge i Aarhus Kommune ønsker en ny form for
kvalitetsopfølgning og er derfor i gang med at udarbejde
en ny model for kvalitetsopfølgning. I den forbindelse er
der udsendt høringsmateriale til alle bestyrelser med
mulighed for at afgive en udtalelse. (Bemærk at mailen
består af div. bilag). På mødet gennemgår RH
hovedindholdet, og vi drøfter om bestyrelsen på
Søndervangskolen ønsker at sende en udtalelse (hvis ja,
udarbejder RH et udkast til kommentering)
Pga. drøftelsen besluttes det at Skolebestyrelsen ikke ønsker
at indsende en udtalelse…
• Status og opfølgning. Afventer til Inga er her
Vi har pt. forældreråd på:
0. årgang: Inga og Aasim
1. årgang: Aasim og Michelle
2. årgang: Inga og Funda
Det drøftes om vi i stedet for årgangs-forældreråd skal gå
over til afdelingsforældreråd, gerne med et par. rep. fra de
enkelte årgange. Når disse råd er etableret vil bestyrelsen
gerne mødes med disse ca. 2 gange om året for på den
måde at få punkter med ind på bestyrelsesmøderne.
Forældrerådet har besluttet et tiltag for børnene på 0.-1.
årgang. Aasim og Inga melder nærmere ud via et brev fra
forældrerådet.

8. Evt.
v/Alle
9. Kommende punkter

Intet
- Fastlæggelse af principper på forventet anvendelse af
ChromeBooks (afventer)
- Retningslinjer og procedurer ift. opfølgning af ulovligt
elevfravær (afventer)
- Skolens madpolitik (Michelle)
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