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Skolebestyrelsesmøde  onsdag  den  20.  maj.  2015    kl.14.00  til  kl.  15.30  

  
  

Dagsorden  for  mødet:  
  
1.   Godkendelse  af  dagsorden,  herunder  evt.  prioritering  af  punkter.  

Princippet  er  ændret  til  lektiehjælp.  

  
Orienteringspunkt  

  

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

•   Elevrepræsentanter  
•   Medarbejderrepræsentanter  
•   Forældrerepræsentanter:  Ønsker  mere  fokus  på  mobning.  
•   Ledelse:  Travlt  med  at  planlægge  næste  skoleår.  

 
Orienteringspunkter/Drøftelsespunkter  

  
3.   Madskole    (ledelsen)  Lenes  oplæg  sendes  som  bilag.  

Vi  starter  Madskole  efter  ferien.  Det  betyder  at  alle  elever  skal  spise  i  kantinen  sammen  med  deres  
lærer.  Eleverne  deltager  i  produktion  af  dagens  måltid  en  uge  af  gangen.  Man  bestiller  mad  for  1  
måned,  3  måneder,  6  måneder  eller  1  år.  

  

4.   Eid    (ledelsen)  

Vi  holder  fri  d.  23/9  (datoen  er  meldt  ud  af  Aarhus  Kommune)og  har  flyttet  undervisningen  fra  d.  
22/9  til  lørdag  d.  14/11,  hvor  der  er  Jalla  fest  på  skolen.  Vi  får  mulighed  for  at  nogle  af  vores  elever  
optræder  til  Jalla  –  sammen  med  professionelle  musikere.    

De  to  dage  til  Eid  bruges  til  uddannelse  af  personalet.  

5.   0.  klasse  –  Skolestart  (ledelsen)  

Vi  får  2  børnehaveklasser  næste  år.  Vi  vil  lave  hold  med  eleverne  fra  børnehaveklassen,  1.  klasse  og  
den  yngste  modtagerklasse.  Vi  vil  prøve  at  arbejde  målrettet  med  alle  leverne  ,  der  hvor  de  er.  

Birgitte  Sjøl,  som  er  specialuddannet  i  DSA  bliver  den  nye  børnehaveklasseleder.  Hun  er  nu  u  NO0.  
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6.   Opfølgning:  Principper  for  lektier  undervisning  (Ledelsen)  Ændring.  
De  andre  principper  har  ikke  været  i  MED.  
Ændringsforslag  fra  personalet:  Lektier  ændres  til:  dag  til  dag  lektier.  I  de  ældste  klasser  har  
eleverne  skriftlige  opgaver,  som  de  har  lang  tid  til  at  arbejde  med.  
  
Princippet  blev  godkendt.  

 
  

7.   Personalesituation  næste  år  (ledelsen)  

Morten  og  Majarne  holder  op  efter  mange  år  på  Tovshøjskolen.  

Mette,  som  har  været  på  skolen  i  år  får  mulighed  for  at  fortsætte.  

Vi  skal  have  ansat  en  ny  matematiklærer  til  indskolingen.  

Ahmed  vil  gerne  med  til  ansættelsessamtalerne.  Han  får  beksed,  så  snart  der  er  dato  på.  

  

8.   Næste  skolebestyrelsesmøde  er  d.  14/9  kl.  14:30.  

 
 

9.   Evt.  
Der  er  besøgsdag  af  nye  børnehaveklasser  d.  9/6  kl.  15:30.  Bestyrelsen  vil  gerne  deltage.  
Elevrådsrepræsentanterne  skal  vise  forældrene  rundt.  
  
  
  

Med  venlig  hilsen       
Ibtihaj  Hassan  El-‐Khodr  /  Formand  for  skolebestyrelsen  og  Aase  Nielsen        


