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Elevrepræsentanterne Anna og Bertram
Afbud fra: Michael Peter Bøje og Bagga Bjerge
Dirigent: Klaus Kalsmose Jakobsen
1. National trivselsmåling – opsamling fra sidste skolebestyrelsesmødet d. 2.10.19 v. alle inkl.
SFO-forældreråd
Det gode læringsmiljø for den enkelte og fællesskabet (Anna og Klaus):
Klaus konstaterer, at langt de fleste elever godt kan lide deres lærer. Klaus pointerer, at der er
stor forskel på klasserne i forhold til deres vurdering af deres udbytte af undervisningen.
SFO-forældrerådet er undrende over, at der kun er et enkelt spørgsmål vedrørende SFO. Randi
har henvendt sig til forvaltningen omkring den manglende interesse for input vedrørende SFO.

Socialt samvær (Mathias):
Langt de fleste elever er generelt godt tilfredse og glade i forhold til de spørgsmål, der bliver
stillet omkring socialt samvær.
Anja pointerer, at 2. årgang skiller sig ud ved at være mere udfordret på det sociale, men vigtigt
at være opmærksom på, at trivselsmålingen er et øjebliksbillede.
Carsten byder ind med, at det er vigtigt at bestyrelsen i sin udtalelse omkring trivselsmålingen
pointerer vigtigheden af, at klasseteamene melder tydeligt ud til klassens forældre, hvad der arbejdes med omkring den enkelte klasses trivsel.
Motivation og medbestemmelse (Trine og Birgitte):

0.-3. klasse: 0. klasse – 12 % siger, at de keder sig i timerne. 46 % siger, at de ikke har medbestemmelse.
9. klasse – flest drenge svarer, at undervisningen er kedelig. Pigerne giver også udtryk for, at de
har medbestemmelse i højere grad end drengene.
Trine har været nærmere undersøgende i sin egen klasse i forhold til at kede sig i undervisningen og medbestemmelse. Det var en god og refleksiv dialog i klassen. Det kom frem af dialogen, at det ikke er ønskeligt, at eleverne har 100% medbestemmelse eller at undervisningen altid
er sjov. Eleverne er selv opmærksomme på, at de skal have lidt indflydelse, men det skal være
ind i undervisningens indhold. Eleverne er generelt trygge ved, at de voksne bestemmer ifølge
den samtale Trine har haft med sin klasse.
Mathias kommenterer, at det billede Trine præsenterer, stemmer overens med den undersøgelse,
der blev lavet omkring elevernes motivation i udskolingen i 2017.
Anna og Bertram kommenterer, at de tror eleverne, har misforstået nogle af spørgsmålene. De
oplever selv, at de får medbestemmelse i undervisningen, men det er i det små, så det kan være
svært at få øje på.
Gry pointerer sammen med Bertram og Anna, at meget er givet på forhånd pga. pensum. Anna
og Bertram siger desuden, at det er en jargon, at man skal sige, at skolen er kedelig.
Randi mener, at børn gerne må kede sig, så målet er ikke, at de aldrig keder sig.
Vigtigt, at der tages nogle gode snakke i klasserne omkring motivation og medbestemmelse.

Alkohol og rygning (Gry):
Antallet af de unge, der ryger og drikker alkohol er lidt højere end tidligere er fornemmelsen!
Anna og Bertram fortæller, at e-cigaretter og vandpiber er blevet mere udbredt blandt deres
kammerater. De gange, det er blevet opdaget på skolen, er det blevet håndteret med det samme
og forældrene til de pågældende elever er blevet kontaktet.
Bestyrelsen og SFO-forældrerådet udtrykker bekymring omkring stigningen i ryge- og alkoholvaner. Vigtigt, at det er noget, der undervises i – særligt i udskolingen.

Skolebestyrelsens udtalelse til trivsels- og sundhedsundersøgelsen laves af Klaus og Gry og
fremsendes inden næste skolebestyrelsesmøde d. 5. december 2019.

2. Samarbejdsaftale mellem skolebestyrelse og SFO-forældreråd v. Anja
Samarbejdsaftalen godkendes, der er ingen ændringer.
Randi undersøger mulighed for at skolebestyrelsen kan uddelegere retten til at ansætte medarbejdere til SFO’en til SFO-forældrerådet.

3. Retningslinjer for AULA v. Mette
Forældrene i bestyrelsen er positive overfor AULA. Vigtigt at ugebreve med videre sendes ud
som PDF og ikke et link til Google Docs.
Bestyrelsen godkender de udsendte retningslinjer til AULA for forældre, men vigtigt, at det er et
dynamisk dokument, der tilrettes efterhånden, som vi får flere erfaringer med at bruge AULA
både som skole og som forældre.
4. Udeordning for udskolingen v. Gry
Gry og Birgitte er frustrerede over, at så mange elever i udskolingen går på Kridthøj Torv i 12pausen og forsyner sig med en masse usunde ting.
Bertram mener, at det er en væsentlig mulighed for at komme lidt ud fra skolen sammen med
sine klassekammerater.
Anna og Bertram forstår godt problematikken om, at der bliver købt mange usunde ting, når eleverne går på Kridthøj Torv. Det er desværre også en mulighed for at ryge i skoletiden!!!
Klaus mener, at det er godt, at de store elever bliver vist tillid til at kunne tage ansvar ved bl.a.
at have mulighed for at komme uden for skolen.
Der opfordres til, at emnet tages op på forældremøder i de enkelte klasser på 8. og 9. årgang.
5. Næste møde
Valg af dirigent: Michael Peter Bøje
Punkter til dagsordenen:
• Forventninger til samarbejde mellem skole og skolebestyrelsen (Bestyrelsens forældrevalgte koordinerer en samlet forventning fra dem).
• Justering af ’Styrelsesvedtægt for Kragelundskolen’ - MM laver udkast, der sendes ud
forud for næste bestyrelsesmøde.
• Carsten foreslår oplæg eller debat omkring børns brug af skærme.
6. Meddelelser – 15 min
Der er lavet nye vedtagelser i byrådet vedr. Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune, så der nu er mulighed for at afholde valg til skolebestyrelsen hvert andet år. Bestyrelsen
på Kragelundskolen er ikke umiddelbart indstillet på at ændre på valgperioden, da det tager tid
at komme ind i skolebestyrelsesarbejdet. Der sendes et udkast til justering af ’Styrelsesvedtægt
for Kragelundskolen’, som er udarbejdet i 2014, ud forud for skolebestyrelsesmødet d. 5. december.
TAS har været til dialogmøde med rådmand Thomas Medom. En af pointerne var, at der skal
arbejdes for at flest mulige elever vælger folkeskolen.
7. Eventuelt
Trisia Hartvigsen Larsen (mor til et barn i 1.b og et barn i 3.a) vil gerne indtræde i bestyrelsen
frem til sommerferien.
Julefrokost d. 5/12 – møde fra 18-19 og dermed spisning derefter.
Bestyrelsen vil gerne deltage i en velkomstreception til ny skoleleder Kjeld Kromand.
Ordinære skolebestyrelsesmøder 1920: Kl. 19 – 21:
2019: tors 5/12 (+ julefrokost),2020: tirs. 21/1, ons. 26/2, man. 23/3, tors. 30/4, tirs. 26/5 + SFOforældreråd, tors. 18/6 (+ sommerspisning)
Referent: Mette Birk Munthe

