Højbjerg, 03-11-16
kra@aaks.aarhus.dk

SB-møde nr. 3
Tid: tons. d. 1. november 2016 kl. 19.00-21.00
Sted: personalerummet

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kragelundskolen 1/11-2016
Deltagere: Lene, Carsten, Osman, Søren W, Birgitte, Bakka, Mathias, Søren, Freddy, Ulrik
(pkt 2), Trine, Klaus, Claus, Freja 9.d, Jens 8.b

1. Besparelser 2017
Indledende drøftelser om bebudede besparelse i budget 2017. Freddy Fisker deltager i dette
punkt.
Vi kender ikke de endelige rammer, så punktet skal ses som en mulighed for at tale om,
hvordan Kragelundskolens økonomi ser ud fremadrettet inden ledelsen skal udarbejde budget
for 2017.
Freddy gennemgik de håndtag, der kan drejes på ifm besparelser på budgettet. Der blev
snakket om lejrskoler, rengøringskontrakt, administrative besparelser, åbningstider,
besparelser på undervisningsdelen, elevaktiviteter, bygninger, kantinen, overtidsbetalinger til
fast personale.
Ledelsen kommer med et budgetforslag, når de endelige konsekvenser kendes.

2. Handleplan for ”Når man ikke trives”
I punktet deltog inklusionsvejleder Ulrik Boie. Osman gennemgik kort udvalgets arbejde.
Udvalget består af Osman, Bagga, Ulrik, Claus og Lene.
Det blev diskuteret, om vi kunne have en trivselspolitik og derunder forholde os til mobning.
Det blev pointeret, at bestyrelsen ikke oplever mobning på skolen, og at vi i store træk er
hurtige og præcise i at få det stoppet, hvis det skulle opstå.
Forebyggelse af mobning sker gennem arbejdet med trivsel. Opstilling af handlinger for den
enkelte aktør, hvis man opdager/oplever mobing – fra den enkelte elev til
lærer/pædagog/leder/forælder. Hvordan opdager man tegn på mobning og hvor går man hen
med sin bekymring? Fælles aftaler på årgange og i klasser, er vejen mod bedre trivsel.
Ulrik skriver videre på bestyrelsens input. Punktet kommer på et senere møde.

3. Næste møde

Næste møde er Dialogmøde med Rådmanden den 14. november kl. 17-19 på Malling skole.
Ikke møde bagefter.
Punkter til mødet 8. december: Ingen punkter i årshjulet. Evt. julefrokost fra kl. 18?

4. Meddelelser
Fra ledelsen – Klubben får pladsproblemer i næste skoleår, da der er meget store årgange og
at 4.klasserne overgår til klubben fra sommeren 2017. Der skal renoveres i Østfløjen, så
klubben på sigt kan være på skolen.
Læringsplatformen kommer til at hedde ”MinUddannelse” – pædagogisk personale kommer
på kursus inden jul, så forældrene forhåbentligt kan komme på fra sommerferien 2017.
Elevrådet – intet nyt

5. Eventuelt
Bestyrelsen ønsker at snakke om forældresamtaler/samarbejde på et senere møde.

Mødeplan:
Ordinære skolebestyrelsesmøder kl. 19 - 21: 8/12, 16/1, 7/2, 5/4, 8/5, 15/6
Dialogmøde med rådmanden i Malling mandag 14/11 kl. 17-19
Bilag: Kragelundskolens Værdiregelsæt”, Alle for en mod mobning”, ”Ny viden om mobning”, Oplæg til
punkt 1.

Ref/ Claus Grambo

