
Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk  

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 19. Februar, 2014  kl.16.30 til kl. 18.00 

 

Dagsorden for mødet: 

1. Godkendelse af dagsorden, herunder evt. prioritering af punkter. 

Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet den 19.11.13.  

Referatet er godkendt. 

 

Orienteringspunkt 
 

3. En runde hvor alle fortæller stort og småt fra deres område 

• Elevrepræsentanter. Der skal uddeles OCN beviser på tirsdag af Rådmanden på 
skoleområdet. Der har været fest på 9. årgang. 

• Medarbejderrepræsentanter. Mest fokus på næste skoleår. Lærerne skal være 
på skolen 35 timer om ugen. Det betyder, at de skal forberede sig på skolen. 

• Forældrerepræsentanter. Glad for tiltaget med, at nogle elever fra udskolingen 
har IT med de små (som fritidsjobordning) 

• Ledelsen. Vi skal have en ny pædagogisk leder. Bestyrelsen er velkommen til at 
deltage. Aase sender datoerne. 

 

Opfølgnings- / beslutningspunkter 

 

4.  Skolereformen og næste skoleår. (Ledelsen) Oplæg v. Aase 

Næste år skal vi have engelsk fra 1. Kl. tysk fra 5. Klasse og 45 min. 
bevægelse hver dag. 

 

 

 

 

 

5. Aktiviteter i pauserne - Opfølgningspunkt, se referat fra den 19.11.13 punkt 5.  (Elever) 



Ønske om aktiviteter, som piger og drenge kan være sammen om. (sports præget) 
Hyggerum.  

6.  LUP – lokal udviklingsplan. (Ledelsen): Oplæg ved Aase. Vi har tre områder: 
adfærd/opførsel, sproget/dansk, og IT. 

 

7.  Baderum – Hvad er status? Opfølgningspunkt - se referat fra d. 19.11.13. punkt 8. 
(Ledelsen) Skolen har henvendt sig til afdelingen for kommunale bygninger 
- Vi har også skrevet det ind i kommentarer til kvalitetsrapporten. 

Drøftelsespunkter 

8. Renovering af skolegården/legepladsen. (Forældre)	  Ønske om aktivitetsmuligheder for at 
forebygge konflikter og fremme trivsel.  (basket,  grønne områder/haver, gynger, farver. 
Opdeling i  kroge med bænke. Bruge atriumgårdene ti l  haver og hygge) 

9. RULL –	  rum til lege og læring. (Ledelsen) Opbakning til  høringssvaret. Ibtihaj melder 
tilbage om det kan sendes ind. 

Orienteringspunkt 

10. Kvalitetsrapport. (Ledelsen) Bestyrelsens kommentarer blev formuleret.  

11. Rengøring på	  skolen –	  fortsat kontrol af forældrene. (Forældre) Bestyrelsen vil starte en 
kampagne igen. Der skal være belønning igen. Planche til  ophængning i 
klasserne. En belønning til  en klasse hver måned - ca. 20 kr. pr. elev.   

Elevrådet tager op, om de store elever, kan fortæ lle eleverne i grønt hus, hvordan 
skal opføre sig i  kantinen.  

12. Eventuelt.	  

1. årgangs foræ ldre er kede af, at de er slået sammen. Bestyrelsen aftaler besøg med Bünyamin 

Simsek, for at fremføre problemet. 	  

 

Med venlig hilsen - Ibtihaj Hassan El-Khodr / Formand for skolebestyrelsen - Brabrand den 
05.02.2014	  


