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Højbjerg,
08-11-19
SB-møde nr. 8
Tid: ons. d. 15. maj kl. 19.00 -21.00
Sted: Personalerummet

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde med deltagelse af SFO-forældreråd
Elevrepræsentanterne deltager
Dirigent: Birgitte Schacksen
SB-mødet nr. 7 blev aflyst pga. mange afbud.
Til stede: Carsten Gad Rasmussen, Klaus Kalsmose Klausen, Bagga Bjerge, Birgitte Schacksen,
Søren Wichmann Mathiessen, Gry Sjøqvist Paulsen, Michael Peter Bøje
Lene Mols, Mette Birk Munthe, Trine Asmussen, Mathias Novrup Henriksen + repræsentanter fra
elevrådet.
SFO-forældreråd: Anja Fynbo Christiansen, Katrine Bilberg, Vibeke Rasmussen og Randi Kragelund

1. Samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og forældrerådet i SFO. Bilag /Klaus
og Anja 45 min.
Anja Fynbo Christiansen og Klaus Kalsmose har lavet et forslag til en samarbejdsaftale mellem
skolebestyrelsen og SFO’s forældreråd.
Udkastet blev drøftet i plenum og blev godkendt med et par enkelte tilføjelser – bl.a. et fælles
årshjul for aktiviteter, hvor det er hensigtsmæssigt at både repræsentanter fra SFOforældrerådet og skolebestyrelsen deltaget. Samarbejdsaftalen revideres hvert år ved fællesmødet mellem SFO-forældreråd og skolebestyrelsen i december.
Den tilrettede udgave af samarbejdsaftalen sendes ud sammen med referatet.

2. §16b (0.-3. klasse) / §16d stk. 2 - 2 lærertimer i 4. – 9. klasse. Dispensationsordning i forbindelse med konfirmationsforberedelse. /MO Bilag 20 min.
Lovgivningen i forlængelse af Folkeskoleaftalen er blevet endeligt vedtaget 2/5 2019, så det
træder i kraft fra skoleåret 2019/2020.
Lene Mols orienterer kort om aftalens indhold og hvor og hvordan, vi tænker at bruge tolærertimer i 4. – 9. klasse. Med aftalen er der mulighed for to-lærertimer fra 4.-9. klasse generelt. Reglerne er lempet, så der skal ikke fremover begrundes, hvorfor to-lærertimer er nødvendige i en klasse, men der lægges fortsat op til, at de enkelte klasseteams skal vedtage, hvad
de vil bruge to-lærertimerne til.
Skolebestyrelsen udtaler sig til brugen af to-lærertimer. De støtter op om fortsættelsen af tolærertimerne. Søren foreslår, at det i udskolingen prioriteres, at der er to-lærertimer i de små
kulturfag (kristendom, samfundsfag og historie). Det pointeres, at der er en forventning om, at
to-lærertimerne udnyttes på en god måde og ikke ender med, at den ene lærer sidder passiv i
klassen.
I forhold til konfirmationsforberedelse er der undervisning 20 uger om året. På de dage, hvor
der er undervisning vil der blive udbudt et valgfrit fag omkring ’livsfilosofi/etik’ til de elever, der
ikke skal gå til konfirmationsforberedelse.

3. Ringetider / skemastruktur. Bilag. /MO
Der er lavet nye ringetider/skemastruktur som følge af ny lovgivning om kortere skoledage. Skolebestyrelsen godkender forslaget.
4. Orientering
-

Lektionsfordelingsplan 19/20(endelig) og status på besparelser – nyt bilag / MO
MO orienterer om de besparelser, der blev fremlagt på bestyrelsesmødet i marts. Det betyder, at der samlet er sparet 31 lektioner – det er lidt mindre end egentligt nødvendigt, så
budgettet er lidt stramt.

-

Birgitte, Klaus og Trine orienterer fra kursus: Birgitte og Trine har været på kursus i Skole &
Forældre med temaet skole-/hjemsamarbejde, hvor det bl.a. handlede om et koncept, der
hedder ’Lær med familien’ – hele konceptet er en stor mundfuld, men det er værd at lade
sig inspirere af. Det kommenteres, at man på Kragelundskolen bør være opmærksom på
hvilke forældre, der ikke har mange ressourcer/ evt. sproglige vanskeligheder, som derfor
ikke magter at deltage i skole-/hjemsamarbejdet.
Det vedtages at principperne fra skole-/hjemsamarbejdet genlæses/gentænkes i begyndelsen af 2020.
Birgitte og Klaus har været til generalforsamling i Aarhus-afdelingen af Skole og Forældre.
Der var oplæg ved ungdomsforsker Martin Østergaard. Det var et interessant oplæg, og det
vil være ønskeligt at afholde et forældrearrangement med oplæg fra ham på Kragelundskolen. Gry tager kontakt til Martin Østergaard i forhold til et oplæg i efteråret 2019.

-

Dialogmøde med rådmanden i Rådhushallen 3. juni – der er tilmeldingsfrist d. 29/5 kl. 12.
Skriv til MO, hvis man ønsker at komme med.

-

Status på planlægningen af skoleåret 19/20 /MO – fagfordelingen skrider langsomt frem,
det forventes at komme på plads i løbet af næste uge. Der er opslået to barselsvikariater,
hvor der er samtaler d. 4/6-19

-

Nye toiletter – de nye toiletter er næsten færdige. De er rigtig flotte, men der er et par
mangler med nogle af gulvene. Det er planen, at der afholdes indvielse, når alt er færdigt.

-

Aula /MO: AULA træder i kraft pr. 1/8-19 og intra lukker d. 31/7-19. Der sendes besked ud
til forældrene inden sommerferien. Der må forventes lidt opstartstumult, da der ikke er nogen overgangsperiode! Ledelsen arbejder i den forbindelse på en kommunikationsstrategi i
forhold til hvor og om hvad, der skal kommunikeres.

5. Næste møde
Dirigent: Michael
Punkter til dagsordenen:
- Godkendelse af skemaer
- Sidste møde – spisning

6. Meddelelser 5 min.
Skole: De administrative ledere er blevet udpegede og placerede. Freddy Fisker fortsætter på Kragelundskolen, men får også ansvar for Skåde Skole og Skåde/Højbjerg
Dagtilbud.
7. Eventuelt 5 min. Ordinære skolebestyrelsesmøder: Kl. 18 – 21: 20/6 – 2019 – Birgitte
bestiller bord
Referent: Mette Birk Munthe

