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

Skolebestyrelsesmøde  onsdag  den  18.  marts  2014    kl.14:00  til  kl.  15:30  
  

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

  
2.   Velkommen  og  præsentation  af  et  nyt  medlem  af  skolebestyrelsen.  

 
Orienteringspunkt  

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

Drøftelsespunkter 
 

4.   Principper  for  holddannelse  og  understøttende  undervisning.  (Ledelsen)  
  

5.   Rollemodeller  /  Rotary  (ledelsen)  
  

6.   Der  er  oprettet  et  legepladsudvalg  på  sidste  skolebestyrelsesmøde.  Hvad  er  næste  skridt?  (Alle)  
  

7.     Snakken  om  slik  i  frikvartererne  har  medført  et  behov  for  at  skolebestyrelsen  skal  tage  stilling  til,  
hvad  man  spiser  i  frikvartererne.  (ledelsen)  
  

8.   Forslag  om  opsætning  af  haner  med  drikkevand  på  begge  sider  af  legepladsen  (eleverne)  
  

9.   Ønske  om  1-‐2  lokaler,  som  kan  bruges  af  eleverne  i  frikvartererne  til  spil,  leg  etc.  Evt.  de  2  ledige  
lokaler  i  Brunt  Hus  (eleverne)  
  

10.  Flere  medlemmer  til  skolebestyrelsen.  (Ledelsen)  
  

11.  Nyt  møde  med  rådmand  Bünyamin  Simsek.  Hvornår?  
  

12.  Næste  skolebestyrelsesmøde.  
  

13.  Evt.  

Med  venlig  hilsen,  Ibtihaj  Hassan  El-‐Khodr  /  Formand  for  skolebestyrelsen  og  Aase  Nielsen  
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Referat:  
  
Til  stede:  
Aase,  Ibihaj,  Hiam,  Huda,  Ahmed,  Preben,  Lars,  Johnny,  elevrepræsentanter  og  TCT  (ref.).  
  
Add.  3)  
Ledelsen  er  sammen  med  personalet  i  fuld  gang  med  at  justere  skoledagens  struktur  mhp.  at  finde  endnu  
bedre  måder  at  gøre  tingene  på  til  næste  skoleår  på  baggrund  af  de  tiltag,  vi  allerede  har  sat  i  værk  
(læsebånd,  bevægelsesbånd,  højskole  m.v.).  Det  har  der  været  en  god  proces  omkring.  
Skolen  modtager  alt  for  ofte  besøg  af  elever  udefra,  herunder  elever,  som  stadig  er  tilknyttet  skolen,  men  
som  går  i  andre  tilbud.  Der  er  mistanke  om,  at  der  foregår  ulovlige  spilleaktiviteter  blandt  visse  elever  i  
området.  Ibtihaj  ved,  at  der  er  koder  til  PS-‐spil  i  omløb  (FIFA  og  GTA),  som  forhandles  blandt  de  unge  i  
området  til  høje  priser.  Der  er  også  mange  af  de  unge,  der  oddser.  
Kort  drøftelse  af  mediernes  henvendelse  i  forbindelse  med  lovforslag  om,  at  Muhammadtegningerne  skal  
være  del  af  pensum.  Aase  var  syg,  hvorfor  hun  ikke  kunne  udtale  sig,  og  der  har  ikke  været  yderligere  
oplysninger.  
Kursusholdene  fungerer  godt,  men  vi  har  kun  en  halv  succes.  Vi  lykkedes  nemlig  ikke  helt  med  at  skabe  
gode  rammebetingelser  for  hverken  kursusholdselever  eller  elever  i  normalklasserne  efter  kl.  12.  Derfor  
påtænker  vi  at  udvide  rammerne  for  KH  til  kl.  14  med  den  forskel,  at  kursusholdeleverne  i  højere  grad  kan  
være  tilknyttet  deres  normalklasse  i  de  fag,  som  de  profiterer  mest  af.  
Næste  skoleår  påtænker  vi,  at  0.-‐1.  årg.  skal  samarbejde  tættere.  Nogle  elever  skal  måske  bruge  tre  år,  før  
de  er  klar  til  at  gå  videre  i  2.  kl.    
  
Drøftelsespunkter    
Add.  4)    
Aase  fremlagde  udkast  til  principper  for  holddannelse  og  understøttende  undervisning  (se  vedhæftede  
bilag).              
Bestyrelsen  godkendte  principperne,  som  går  til  viderebehandling  i  MED.  

-‐   Hvis  en  elev  går  et  skoleår  om,  får  skolen  stadig  midler  til  den  pågældende  elev,  jf.  Aase.    
-‐   Der  er  lektiecafé  for  de  store  elever,  mens  vi  tænker  lektier  ind  i  undervisningen  for  de  små.  
-‐   Lars:  ift.  principperne  for  understøttende  undervisning  er  det  vigtigt,  at  det  fremgår,  hvordan  

opgaven  skal  varetages  af  det  pædagogiske  personale  afhængig  af,  om  det  er  pædagoger  eller  
lærere  (”en  fordelingsnøgle”).    

  
Add  5)  
Punktet  er  på,  fordi  det  er  noget,  vi  talte  med  rådmanden  om.  Aase  har  talt  med  dagtilbudslederen  samt  
FU-‐lederne  i  området  ift.  at  få  skabt  et  forældrehus,  hvor  man  netop  kan  arbejde  med  rollemodeller.  Aase  
arbejdere  videre  med  at  skabe  rammer  herfor.  
  
Add  6)  
Vigtigt  at  vi  ikke  går  i  gang  med  at  etablere  en  legeplads  for  egne  midler  inden,  vi  har  fået  skabt  klarhed  
over,  hvor  børnehaven  skal  ligge.  Vi  følger  op  på  punktet  i  starten  af  det  nye  skoleår.  
  
Add  7)  
Det  blev  besluttet,  at  eleverne  ikke  må  drikke/spise,  sodavand,  energidrikke,  chips  (herunder  Yum  Yum)  og  
slik.  Ved  særlige  lejligheder  (fødselsdage,  biografture  o.l.)  kan  der  gives  tilladelse  til,  at  man  gerne  må.        
Det  blev  besluttet,  at  skolens  personale  gives  tilladelse  til  konfiskere  det  fra  eleverne,  hvis  de  tages  i  at  
medbringe  ovenstående  samt  smide  det  ud.    
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Add  8)  
Preben  orienterede  om,  at  etablering  af  vandhaner  vil  være  en  dyr  udgift,  samt  at  det  vil  resultere  i  højnet  
risiko  for  hærværk.    
Et  problem  at  man  ikke  kan  drikke  vand  fra  toiletterne.  
En  løsning  for  2.  afdeling  kunne  være  etablering  af  en  vandfontæne/vandpost  ude  i  atriumgården.  Det  skal  
undersøges  nærmere.    
Mangler  løsning  for  1.  afdeling.      
  
Add.  9)    
Ønske  om  at  udskolingselever  kan  opholde  sig  i  det  gamle  ventilrum  ved  Rødt  Hus  eller  det  gamle  glasbur  i  
Brunt  Hus  i  pauserne  samt  opholde  sig  i  atriumgården  om  sommeren.  Regler  ift.  ophold  i  disse  
rum/udearealer  skal  drøftes/vedtages  i  elevrådet,  så  vi  sikrer,  at  ophold  ikke  er  lig  med  øget  affald,  rod  og  
uorden.  Vigtigt  at  eleverne  tager  et  ansvar,  hvis  en  sådan  ordning  skal  kunne  fungere.  
  
Add  10)  
Aase:  Det  vil  være  rart,  hvis  der  kunne  være  et  ekstra  medlem  i  skolebestyrelsen.  Det  bedes  bestyrelsen  
overveje.  
  
Add  11)  
Aase:  Vigtigt  at  vi  i  løbet  af  efteråret  (ultimo  november)  kan  komme  med  et  nyt  møde  med  rådmanden  
som  opfølgning  på  sidste  møde.  
  
Næste  bestyrelsesmøde:  onsdag  20.  maj  kl.  14:00-‐15:30.    
  
Punkter  til  næste  dagsorden:  

-‐   Legeplads  
-‐   Madskole  

  
  
  
          


