Højbjerg, 03-11-16
kra@aaks.aarhus.dk

SB-møde nr. 2
Tid: tons. d. 29. september 2016 kl. 19.00-21.00
Sted: personalerummet

Referat af skolebestyrelsesmøde
Deltagere: Jens 8.b, Freja 9.d, Lene, Mathias, Claus, Klaus, Carsten, Osman,
Bakka, Birgitte, Søren, Trine
Afbud: Søren W
1. Præsentation af elevrepræsentanterne – alle præsenterede sig kort
2. Ordensregler
Det blev besluttet at 0. – 4. årgang skal være ude i frikvartererne. Tidligere var det 0.-3.årg.

3. Præsentation af børn- og Ungepolitikken
Lene præsenterede den nye Børn-og Ungepolitik med henblik på punkt 4. Politikken gælder i en
årrække fra 0-18 år.
Den drejer om emnerne:




Udvikling og Læring
Fællesskaber
Sundhed og Trivsel

Den gennemgår flere faser: Vision – mentale modeller – systemer og strukturer – adfærdsmønstre handlinger
Vi skal se på skolen og dens praksis og vurdere, hvor der skal laves indsatser.

4. LUP indledning
I den lokale udviklingspolitik, som skal være færdig inden jul 2016, skal Kragelundskolens refleksioner
over den nye Børn-og Ungepolitik i forhold til egen praksis fremgå. Ledelsen har lavet et første udkast,
som vi nu har med til debat og inspiration i skolebestyrelsen, lokaldistriktetsgruppen, pædagogisk råd
(det pædagogiske personale) m.fl.
Teksten blev debatteret og ledelsen arbejder videre med LUPen. Forsøger at beskrive lidt mere
konkret hvad vi gør.

5. Næste møde
Punkter til næste møde: Besparelser 2017, Handleplan for ”Når man ikke trives”, ?
Hvem skal deltage i dialogmødet?

6. Meddelelser
Nyt fra elevrådet:

Elevrådet har snakket om udvalget i kantinen. Tankerne fra elevrådet skal tages med i kostudvalget.
Det kan overvejes, om der skal laves en lynkø.
Det kan overvejes, om der skal spilles flere kampe specielt for de små i elevrådets fodboldturnering.
Der var småjusteringer undervejs og det endte rigtig godt.
Ledelsen:
Motionsdag i skoven 14/10 som sidste år. Ny læringsprotal indkøbt i kommunen (KMD Eduka). I dette
skoleår kommer forældrene ikke på, da medarbejderne skal blive trygge ved og uddannes i brugen
inden.
Der er opslået pædagogisk leder stilling til besættelse senest 1/1-17.

7. Eventuelt
Mødeplan:
Ordinære skolebestyrelsesmøder kl. 19 - 21: 1/11, 8/12, 16/1, 7/2, 5/4, 8/5, 15/6.
Dialogmøde med rådmanden uden efterfølgende bestyrelsesmøde: man. D. 14/11 kl. 17-19 ff.
Bilag: Revideret Årshjul for skolebestyrelsen 1617

Ref/Claus Grambo

