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

Skolebestyrelsesmøde	  tirsdag	  den	  19.11.	  2013	  	  kl.16.30	  til	  kl.	  18.00 

	  

Dagsorden	  for	  mødet:	  

REFERAT:	  

Opstart	  med	  præsentation	  af	  skolebestyrelsen	  og	  velkomst	  til	  Fardusa.	  

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

Godkendt	  
2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  skolebestyrelsesmødet	  den	  19.09.13.	  	  	  

Godkendt	  
	  
Orienteringspunkt	  

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

Ønsker:	  	  
en	  elevfest	  for	  udskolingselever	  
Fælles	  oplevelser,	  som	  evt.	  julefrokost	  

• Medarbejderrepræsentanter	  
Skolereformen	  og	  inklusion	  er	  temaer	  der	  pt.	  optager	  personalet	  meget.	  

• Forældrerepræsentanter	  
Ved	  SMS	  besked	  fra	  skolen	  ifm.	  for	  sent	  fremmøde	  skal	  der	  være	  klassebetegnelse.	  

• Ledelsen	  
Ledelsen	  har	  lavet	  en	  ansvars-‐	  og	  opgavefordeling	  
Vi	  arbejder	  på	  at	  få	  ansat	  en	  socialrådgiver	  
Det	  helt	  store	  tema	  for	  resten	  af	  skoleåret	  er	  skolereformen	  og	  ny	  aftale	  for	  pædagoger	  og	  lærere.	  

	  
Opfølgnings-‐	  /	  beslutningspunkter	  
	  

4. Bestyrelsens	  opbakning	  -‐	  ansøgning	  om	  Heldagsskole	  (ledelsen/Aase)	  
Fordel	  med	  de	  mange	  lektioner	  og	  vigtigt	  med	  pauserne	  ift.	  det	  sociale	  fællesskab	  
Der	  kan	  indlægges	  lektielæsning	  i	  skoletiden	  
Større	  rum	  og	  tid	  til	  faglighed	  

5. Aktiviteter	  i	  pauserne	  
• Mulighed	  for	  udfoldelse	  i	  	  frikvartererne	  -‐	  	  tilbagemelding	  fra	  elevrådet.	  	  Opfølgningspunkt,	  se	  

referat	  fra	  den	  18.2.13	  punkt	  8	  og	  referat	  fra	  den	  17.6.13	  punkt	  6.	  (Elever)	  
Bordtennis,	  bordfodbold	  m.m.	  til	  pauserne.	  Vigtigt	  også	  at	  have	  aktiviteter	  der	  tiltaler	  pigerne.	  
Mulighed	  for	  at	  bruge	  hallen.	  
Nogle	  flere	  steder	  at	  være.	  
Et	  sted	  hvor	  pigerne	  kan	  ”hænge	  ud”	  

6. Hvordan	  er	  fødselsdagsfesten	  på	  skolen	  gået?	  (forældre)	  
Det	  var	  en	  god	  fest	  
Børnene	  klarede	  det	  godt	  ift	  at	  festen	  varede	  4	  timer	  
Festen	  skal	  gerne	  gentages	  –	  i	  kortere	  form.	  Med	  mulighed	  for	  at	  de	  ældste	  elever	  kan	  holde	  en	  
”ungdomsfest”	  og	  tryllerier	  for	  de	  mindste	  elever.	  
	  
	  



	  
	  
	  
Madsituationen:	  hvordan	  kan	  man	  styre	  dette	  bedre,	  sådan	  at	  der	  ikke	  hamstres	  til	  bordene?	  
Fremover	  kan	  vi	  sætte	  os	  årgangsvis	  forældre,	  børn	  og	  personale.	  Maden	  tænkes	  som	  buffet	  ift.	  de	  enkelte	  
årgange.	  
Kan	  deles	  i	  flere	  enheder;	  husvis.	  	  
	  

7. Hvordan	  kan	  vi	  holde	  vores	  skole	  ren?	  Hvad	  nu?	  (forældre)	  
Vi	  fortsætter	  med	  tjek	  af	  rengøring.	  
Skolen	  tager	  kontakt	  til	  koranskolen	  ift.	  rod	  og	  slikpapir	  
Der	  meldes	  ud	  at	  rengøringstjek	  fortsætter	  til	  jul	  og	  der	  kåres	  en	  vinder	  til	  juleafslutningen	  
	  

8. Elevers	  personlige	  hygiejne	  –	  badning	  efter	  svømning	  .	  På	  mødet	  den	  18.2.13	  blev	  det	  vedtaget	  at	  spørgsmål	  
om	  afskærmning	  tages	  op	  i	  afslutningen	  af	  året.	  	  Hvor	  langt	  er	  vi?	  (ledelsen)	  
Preben	  skal	  rykke	  for	  et	  svar	  ved	  kommunen.	  Der	  kommer	  status	  ved	  næste	  møde.	  
	  

Drøftelsespunkt 

9. I	  forbindelse	  med	  den	  seneste	  indkaldelse,	  blev	  der	  gjort	  opmærksom	  på,	  at	  der	  ikke	  er	  kommet	  nye	  punkter	  
til	  dagsordenen.	  
Hvilke	  emner	  vil	  skolebestyrelsen	  have	  på	  dagsordenen	  på	  de	  kommende	  møder?	  (forældre)	  
Skolereformen	  /	  næste	  skoleår	  
LUP	  –	  lokal	  udviklingsplan	  
Pauseaktiviteter	  
Baderum	  

Orienteringspunkt 

10. Eventuelt	  
	  
Næste	  møde	  er	  d.	  19.2	  2014.	  
	  
Referent	  
Kim	  Egeskov	  

	  

Med	  venlig	  hilsen	  -‐	  Ibtihaj	  Hassan	  El-‐Khodr	  /	  Formand	  for	  skolebestyrelsen	  -‐	  Brabrand	  den	  11.11.2013	  

 

 

 


