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

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 26. oktober 2016 kl.16.00 til kl. 17.30

Dagsorden for mødet:

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

Orienteringspunkter / Drøftelsespunkter
Udsat til næste møde grundet sygdom
2. Kommunikationsstrategi (ledelsen) – ved HR-chef i MBU

Orienteringspunkt
3. En runde hvor alle fortæller stort og småt fra deres område – husk, også de gode historier







Elevrepræsentanter: Fraværende.
Medarbejderrepræsentanter: Emneuge i uge 41. Det var en god oplevelse i afdeling
1. Eleverne runderede mellem værksteder. God stemning. Også en god uge i afdeling
2. Dog var fraværet i afdeling 2 større end normalt, hvilket er trist.
Det er et problem, at eleverne i afdeling 2 glemmer iPad og oplader. Opfordring til at
huske det.
Forældrerepræsentanter. Omlægning af vejen. Forslag: vagt ved vejen fra Bolig
Foreningens side v. hovedindgangens side. Plastik bump på vejen ved
parkeringspladsen.
Ledelse: Der er Rådmandsmøde d. 21/11 kl. 17. Mødet forgår på Tovshøjskolen, men
det er bestyrelserne fra hele Silkeborg, der er inviteret. Mødet er en opfølgning på
Rådmandsmødet i foråret, hvor Abdi, Mariam og Aase deltog. Temaet er: Børn og
Unge politikken. Mariam, Abdi og Aase deltager igen. Derudover deltager Lars og
Andreas fra personalets side. Alle er velkomne, men skal give besked til Aase senest
fredag, så hun kan melde til.

Orienteringspunkter/Drøftelsespunkter
4. Retningslinjer for hvornår eleverne selv må gå hjem i forbindelse med forlagt undervisning /
besøg uden for skolen.
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Udgangspunkt: Forældrene fra 5. årgang sidste skoleår har klaget over, at eleverne selv gik
hjem fra Gellerupscenen uden, at det var aftalt med forældrene.
Debat om punktet.
Der er enighed om, at der skal aftales procedure for ”aftale mellem hjem og skole”. Der er
forskel på, hvilken alder eleven har. Forslag om, at man laver en aftaleseddel, som den vi
laver omkring fotografering mm. ved skolestart. Før eleverne går selv, skal de undervises i
god opførsel og færdselsregler. arrangementet (På FB:
http://www.facebook.com/events/306568466365127/ eller www.opgang2.dk/jalla)
medarrangementet (På FB: http://www.facebook.com/events/306568466365127/ eller
www.opgang2.dk/jalla) med

Punktet er på igen til næste møde. Aase laver et oplæg ud fra debatten.

5. Elevkodeks. Oplæg v. Aase. Udsat
6. Pædagogiske udviklingsarbejde – 5 års planen. Oplæg v. Aase.
Steve orienterede om interview af bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med en stor
statusundersøgelse af elevers, personales og forældres oplevelse af skolen. Alle
undersøgelserne skal holdes op mod skolens udvikling de næste år som sammenligning
med kommende undersøgelser. Bestyrelsen foreslog en time til interview. Interviewet
foregår torsdag d. 17/11 kl. 16:00. Steve sender et oplæg til bestyrelsen.
I uge 45, 46 og 47 skal alle forældre svare på et skema, hvor de bliver spurgt ind til deres
oplevelse af at være forældre på skolen.
Punktet tagets op igen til næste møde.
7. Næste skolebestyrelsesmøde. Onsdag d. 7/12. Dagsorden: uafsluttede punkter fra mødet
d. 26/10 2016.

Med venlig hilsen
Ibtihaj Hassan El-Khodr, formand for skolebestyrelsen og Aase Nielsen - 13.10.16
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