Referat af møde i Skolebestyrelsen
Dato: 5. december 2017
Deltagere:
Claus Ellemose, Ann Holm, Tommy Raun, Kathrine Laulund, Lise Bladt Jørgensen,
Diana Schulian, Anne Frank Ryom.
Personale: Martin Ommundsen,
Mette V. Schmidt.
Ledelse: Grethe Juul, Anja Athar
Suppleanter: Hans Martens, Viben Hvirvelkær,
Elevrepræsentanter:
Oliver Badike Hansen (9. SI)
Afbud:Freja Grønberg Milling (8.u)
Dagsorden:
Pkt:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet Godkendt
i oktober
2. Nyt fra





Eleverne
Personalet
Formandskabet
Ledelsen

Eleverne:
 Ved sidste møde har elevrådet på Ø
sammen med Anja kigget på muligheder
i udeområderne og drøftet forslag til nye
ting udenfor.
 Fokus på elevtrivsel ift det, der bliver arbejdet med i klasserne.
 Der arbejdes med nye vedtægter, som
alle elever kan være med til at vedtage.
 Der er behov for elevrådets deltagelse i
kursus, som kan etableres lokalt.
Personalet:
 Skolehjemsamtalerne/forældresamtaler/uddannelsesvurde
ringer er næsten gennemført på nuværende tidspunkt
 Der er kommet ny skolemadordning på
Jespervej fra d. 4. december - mulighederne fremgår på forældreintra.
 Der har været julehyggedag i de allerfleste klasser på ABC-dagen på Jespervej og
Nødebo
 Byggeprojektet ved Jespervej ved bakken er indtil nu foregået stille og roligt
og inden for de indgåede aftaler
 Projektopgave arbejdes der med i hele
udskolingen i uge 49

3. Økonomi Orientering om status for HFO, KCG
og almen og status for udeområder

4. Antimobbestrategi Tilbagemelding fra ar-

Formandskabet:
 Det afventes fortsat udmelding fra den
nye kommunalbestyrelse om hvem, der
bliver medlemmer i og formand for det
nye BFU.
 D. 28. november var Claus og Anja med
til et møde på rådhuset om de stor
vandproblemer på Jespervejs legearealer ift. den bevilgede dræning af 2
gårdrum. Der vil fortsat være behov for
fokus på løsning af problemerne,
der desværre ikke forudses løst ved den
kun delvise dræning af hele arealet.
 Per Bollerslev, leder af HFO og Lotte
Lenander, pædagogisk afdelingsleder i
skolen, har indkaldt til et åbent møde d.
14. december kl. 10.30 på Jespervej,
hvor der laves et årshjul for indskrivningsprocedure m.v., der kan være gældende fro både Jespervej og Nødebo
fremover.
Ledelse:
 Der holdes fællesmøde for skoledelen
torsdag d. 7. december, hvor der dels vil
være en orienterende del ift. økonomi,
dels drøftelsesdel ift. at få en antimobbestrategi revurderet og genskabt.
 Afdelingsleder i indskolingen, Karin Marcher er stoppet. Indtil videre er ledelseopgaverne fordelt på de øvrige i ledelsesteamet. Anja er pt den, der varetager
ledelsen i Nødebo sammen med Per Bollerslev.
 Lisbeth Kaltoft går på pension. Der er
derfor slået en børnehaveklasselederstilling op.
Anja orienterede om de forskellige tiltag i årets
sidste måned. Af større ting kan nævnes indkøb
af nye computere til alle 3 matrikler, ift. fagudvalgenes ønsker, samt forskelligt materiale til
aktiviteter på udeområderne på Østervang,
herunder nye optegninger af boldbaner på asfaltområdet.
Fredag er der et afsluttende økonomimøde,
hvor det endelige overblik over slutresultat gøres op.
Der er startet renoveringsarbejde på udeområder på Jespervej og i Nødebo igangsat af Ejendomme med økonomisk supplement fra skolen.
Martin orienterede fra arbejdsgruppemødet,

bejdsgruppen

5. Det aktive Gadekær Orientering om status

6. Evt.

som igangsætter en bred inddragende proces ift
at få en ny antimobbestrategi produceret i løbet
af de kommende måneder, hvor der også vil
være en del om digital mobning.
Skoleledelsen er via årets skolelederkonferencen blevet præsenteret for ”fri for mobberi”,
som Red Barnet og Børns Vilkår sammen med
Maryfonden står for. Denne inspiration vil være
udgangspunkt for en del af det fortsatte arbejde
i arbejdsgruppen. Der arbejdes på, at der vil
blive indbudt til et forældrearrangement hvor
omdrejningspunktet vil være digital dannelse.
Næste arbejdsgruppemøde aftales d.d.
Claus orienterede om det seneste møde om
emnet d. 22. november. Stormødegruppen i
Østbyen var indbudt. Indtil da havde der kun
været skriftlig orientering om tiltagene. Der vil
fremadrettet blive flere møder - herunder
workshops, hvor Østbyen repræsenteres bredt.
Der er desuden ekstern deltager, der er med til
at vurdere og inspirere ift. andre støttemuligheder.
Der er ikke behov for at sende undersøgelsesmaterialet for projektet i udbud, da det ikke er
så omfattende. Et firma er i kikkerten ift. denne
proces.
Der er positiv tilbagemelding fra forældre på de
lidt længere skolehjemsamtaler, i år har der
været afsat 20 minutter pr. elev.

