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

Skolebestyrelsesmøde	  mandag	  den	  09.09.	  2013	  	  kl.16.30	  til	  kl.	  18.00 

	  

Dagsorden	  for	  mødet:	  

1. Velkomst	  og	  præsentation	  af	  den	  nye	  administrative	  leder.	  
Preben	  præsenterede	  sig,	  og	  fortalte	  om	  sin	  baggrund.	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden,	  herunder	  evt.	  prioritering	  af	  punkter.	  
Skolefesten	  punkt	  nr.	  8	  er	  vigtigst.	  

3. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  skolebestyrelsesmødet	  den	  17.06.13.	  
Godkendt.	  
	  
Orienteringspunkt	  
	  

4. En	  runde	  hvor	  alle	  fortæller	  stort	  og	  småt	  fra	  deres	  område	  
• Elevrepræsentanter	  
Eleverne	  kom	  ikke	  til	  mødet.	  
• Medarbejderrepræsentanter	  
Haft	  en	  god	  start	  på	  skoleåret.	  
• Forældrerepræsentanter	  
Intet	  nyt.	  
• Ledelsen	  
Se	  næste	  punkt.	  

5. Ansættelse	  af	  pædagogisk	  leder	  (ledelsen)	  
Vi	  har	  ansat	  en	  ny	  pædagogisk	  leder.	  Thomas	  Trøning,	  som	  kommer	  fra	  MBU.	  Vi	  har	  ikke	  ansat	  en	  ny	  
socialpædagogisk	  leder.	  
Opfølgnings-‐	  /	  beslutningspunkter	  

 

6. 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)	  
Udgik,	  da	  leverne	  ikke	  deltog	  i	  mødet.	  
	  

7. Rengøring	  på	  skolen	  
• Tilbagemelding	  fra	  elevrådet	  om	  et	  forslag	  til	  en	  konkurrence.	  Opfølgningspunkt,	  se	  referat	  fra	  den	  

18.2.13	  punkt	  7	  og	  referat	  fra	  d.	  17.6.	  punkt	  7	  (elever)	  
Bestyrelsen	  laver	  en	  konkurrence.	  Til	  skolefesten	  uddeles	  præmien,	  der	  er	  en	  biograftur	  for	  hele	  
klassen.	  
	  

8. Fødselsdagsfest	  på	  skolen	  (forældre)	  
Bestyrelsen	  og	  Steve	  er	  festudvalg.	  Steve	  kom	  med	  oplæg	  til	  program	  for	  festen.	  Programmet	  blev	  justeret	  
lidt.	  
	  

9. 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)	  
Vi	  har	  ikke	  hørt	  fra	  Aarhus	  Kommune.	  Projektet	  er	  så	  dyrt,	  at	  skolen	  ikke	  selv	  kan	  betale.	  	  
	  
	  



	  

Orienteringspunkt 

	  
10. Eventuelt.	  

	  

Med	  venlig	  hilsen	  -‐	  Ibtihaj	  Hassan	  El-‐Khodr	  /	  Formand	  for	  skolebestyrelsen	  -‐	  Brabrand	  den	  26.08.2013	  

 

 

 


