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Referat til skolebestyrelsesmøde
Dirigent: Klaus Kalsmose Jakobsen
Tilstede: Birgitte Schacksen, Bagga Bjerge, Klaus Kalsmose Jakobsen, Gry Sjøqvist, Trine
Asmussen, Mathias Novrup Henriksen, Anna Andersen (elevrådet), Jakob Løfting (elevrådet), Lene Mols og Mette Birk Munthe.
Afbud: Carsten Rasmussen, Michael Bøje og Søren Wichmann Mathiesen
1. Godkendelse af forretningsordenen. 10 min. Bilag udsendt før mødet.
a. 1. behandling af forretningsordenen d. 28.08.2018
b. 2. behandling af forretningsordenen d. 26.09.2018 – forretningsordenen er godkendt af bestyrelsen.
2. Motivation / Bagga – 30 min. Bilag udsendt til sidste møde 28.08.2018
Oplæg om undersøgelse af motivation i to 8. klasser på Kragelundskolen foretaget af
universitetsstuderende i skoleåret 1718.
Pointer fra undersøgelsen – observationer fra de to 8.klasser:
• Eleverne så ikke ud til at kede sig. De var tværtimod engagerede i undervisningen.
• Relationen til den faste lærer gjorde en forskel, når der var vikar, var eleverne
mindre motiverede og engagerede.
• Vigtigt at lærerne formår at skabe en stemning, hvor der er lyst til at lære og eleverne føler sig trygge og sete.
• Eleverne manglede nuancer i forhold til deres besvarelser til trivselsmålingen.
De forstår det ’at kede sig’ på forskellige måder, så resultatet af undersøgelsen
kan være misvisende i forhold til, hvad eleverne egentlig mener og føler.
• Måske er de mange krav til pensum en barriere for at skabe en mere spændende undervisning?
• Konklusionen fra undersøgelsen er, at det er ok at kede sig, og det er også er
lærernes holdning, at det er ok, at eleverne keder sig ind imellem – det er en del
af livet som teenager.
Opsamling fra debat i bestyrelsen:
• Elevrepræsentanterne bekræfter, at det betyder noget, at man har en god relation til
sine lærere.

•
•
•
•
•

Rapporten er lidt for snæver, da det kun er to klasser, der er observeret på og foretaget interview fra.
Ud fra en psykologisk betragtning er det helt naturligt, at den enkeltes hjerneaktivitet skal gå op og ned i løbet af en undervisningstime – hjerne har brug for pauser
ind imellem.
Vigtigt at der i de enkelte klasser samler op på resultaterne af elevtrivselsmålingerne – særligt i forhold til punktet omkring ’at kede sig’.
Rammerne omkring krav til pensum og diverse test bør ikke være en hindring for at
skabe spændende undervisning, dog vigtigt også at sikre sig at den enkelte elev er
tryg, når han/hun skal præstere i forhold til en test eller lignende.
I de små klasser dækker ’at kede sig’ over mange ting, som oftest er udtryk for et
andet behov fx at det er svært/ der er brug for en pause/ brug for opmærksomhed
fra en voksen.

Aftale om, hvordan vi arbejder videre med motivation.
• Forslag om at klasserne laver plakater, der visualiserer ’læringskløften’ – tale
med eleverne om, at det er helt normalt at være i ’den grå zone’, hvor noget nyt
skal læres og derfor er svært og kedeligt.
• Det pædagogiske personale skal arbejde med motivation på pædagogisk lørdag
d. 6. oktober og løbende gennem skoleåret.
• Vi tager emnet op igen i forbindelse med behandlingen af den næste elevtrivselsmåling.
3. Referat fra Skolebestyrelsens dag.
Kort intro fra rådmand Thomas Medom, oplæg fra forstanderen fra Testrup Højskole
omkring dannelse og skolebestyrelsernes arbejde + oplæg fra repræsentant fra Skole
og forældre, der desværre var meget dårligt formidlet.
4. Forslag til princip for ”Elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber”. Bilag er udleveret til mødet.
a. Mål
b. Skolens ansvar
c. Forældrenes ansvar
d. Elevernes ansvar (oplæg til det udarbejdes i elevrådet)
Principudvalget arbejder videre med udkastet, som tages op på et senere bestyrelsesmøde i efteråret. Der tages senere stilling til, om der er behov for at inddrage medarbejderne alt efter om der er nye tiltag inkluderet, eller om der er tale om tiltag, der allerede arbejdes med.

5. Røgfri skoletid
Det er svært at sanktionere en regel om, at man ikke må ryge i skoletiden, men vi opfordrer selvfølgelig til, at eleverne ikke ryger – hverken i skoletiden eller fritiden.

6. Fra skolebestyrelsen i Kragenyt.
Gry og Klaus laver et indlæg om høringssvaret i forbindelse med kommunens sparekatalog + bestyrelsens debat omkring motivation som følge af undersøgelsen.

7. Næste møde
Dirigent: Birgitte Schacksen
8. Meddelelser 5. min
Rådmanden for Børn & Unge Thomas Medom holder dialogmøde med skolebestyrelser tirsdag d. 13. november 2018 kl. 18.00 - 20.30

9. Eventuelt 5 min
Elevtrivselsmålingen er udskudt til januar 2019
Der er sat i gang i RULL-projektet omkring et nyt lokale til håndværk og design + renovering af klasselokaler, så klubben kan komme ind på skolen. Planen er, at byggeprocessen skal starte op i januar 2020.
Nyt budgetforlig vedtaget torsdag d. 20/9. Mange af de oprindelige forslag er trukket tilbage, men der er stadig planer om at omstrukturere i forhold til de administrative ledere
– dog skal der laves en analyse før organiseringen er på plads, og det er planen, at
planen skal træde i kraft pr. 1/1 2020.
Lene kommer op til eleverne på 9. årgang og forklarer omkring idrætsundervisningen,
da det efterspørges af eleverne.

Referent: Mette Birk Munthe

Ordinære skolebestyrelsesmøder: Kl. 19 – 21:
2018: 30/10, 6/12 (SFO-forældrerådet deltager)
2019: 14/1, 7/2, 13/3, 9/4, 15/5 (SFO-forældrerådet deltager), 20/6. Aften med spisning?
Med venlig hilsen
Klaus Kalsmose Jakobsen og Lene Mols

