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SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato:

Læringsrapporter (LSP)
- Visning af system og tankerne bag
- Fremlæggelse af overordnede konklusioner
- Det fremadrettede arbejde
Kortere skoledage?
-Drøftelse af bestyrelsens holdning til
muligheden for at søge om kortere skoledage.

Rengøring
- seneste nyt

Ventilation på 50er og 60er gang
- Udbud på ventilation, seneste nyt

Dagsorden for principmøde den 14. marts
- Udarbejdes
(Forslag om nyt princip vedr. ture med
overnatning, BYOD m.fl.)
Morgentrafik
- Seneste nyt

Skoleårets planlægning
a. AFD1: Struktur
b. Elevtildelingsmodel specialklasser

Møde: 53

Sted:
Kl.:

02. marts 2016
Konferencelokalet
17.15 – 19.20

Det ser godt og spændende ud. Bestyrelsen vil følge arbejdet
med LSP.
Ønske om at medarbejderne præsenterer de konkrete indsatser
på forældremøder.

På baggrund af drøftelserne vil bestyrelsen ikke på nuværende
tidspunkt indsende en ansøgning, men vil ikke afvise, at det
kan komme på tale, hvis vi får nogle ideer til, hvordan vi kan
gøre arbejdet endnu bedre.

Der er tildelt 7,4 times ekstra rengøring. Desuden påbegyndes
der forsøg, hvor eleverne inddrages i fx at tørre bordene af og
kostene udskiftes med mopper. Desuden effektiviseres
rengøringen ved at få leveret klude og mopper frem for at
vaske selv, det giver mere tid.

Udbuddet er overstået og vi går i gang med planlægning af
den konkrete udbedring. Opstart forventes i uge 25, da det
involverer mange lokaler på en gang.

Dagsorden udsendt efterfølgende.

Skilte er på plads og med politiets hjælp, kører de fleste nu
den rigtige vej. Det betyder at der nu er en helt anderledes
rolig afvikling af trafikken.

a:
I afdeling 1 er der evalueret på den nuværende struktur. Alle
er enige om, at det er uhensigtsmæssigt at der sker skift efter
både 0. og 1. klasse. Derfor ønskes det fremadrettet, at
eleverne så vidt muligt fortsætter med deres lærere fra 1. til 5.
klasse. Så vidt muligt skal dansk eller matematiklæreren være
gennemgående i forløbet.
b:
Pr. 1. januar 2017 vil der blive indført en elevtildeling for alle
specialklasser. I dag er det kun AKT, der er elevtildelt.
Desuden vil der pr. 1. januar 2017 ske en regulering pr.
måned ud fra det faktiske elevtal.
Med de satser der er præsenteret pt. men endnu ikke besluttet,
så betyder det at vi kan fortsætte med den nuværende
ressource. I de generelle klasser vil der over år blive to
voksne i alle timer, også i de store klasser. I sproglæseklassen
har vi indtil nu brugt for mange ressourcer, hvorfor dette
reguleres pr. 1/8-2016.

8.

Internet og filtrering af sider med seksuelt/
pornografisk indhold
- Forældreklage

Det er vores opgave som voksne, at hjælpe børnene til at takle
den verden de vokser op i. I den verden er informations og
kommunikations teknologi i dag en stor og vigtig del. Vores
børn har i dag adgang fra mobiler, tablets, bærbare, PCere og
fjernsyn, hvilket er en stor udfordring i forhold til en teknisk
løsning, der evt. kan skærme børnene.
Emnet har været behandlet bl.a. i kommunes It-udvalg og her
er holdningen, at børnesikringer er svære at håndtere og kan
kræve brug af mange ressourcer uden nødvendigvis at løse
problemet. Samtidig er tilgangen, at vores opgave som
skolevæsen som helhed er at danne eleverne digitalt, herunder
at lære dem at navigere i og håndtere den digitale dimension
fremfor at skærme og filtrere eleverne fra den.
Rent teknisk, kan vi i dag ikke slå enkelte skoler til og fra i
forhold til filtre, og det vil derfor ikke være muligt at lave en
lokal løsning på Aars Skole. Skal politikken laves om, er det
det samlede skolevæsen, der skal laves et filter til, hvilket der
ikke er udsigt til.
Det er ikke vores oplevelse, at det er et generelt problem med
elevernes brug af nettet. Når elever engang i mellem søger på
pornografisk materiale, ved et uheld eller med vilje, så bruger
vi det som en anledning til lære eleverne om god skik på
internettet. Det er dog ikke kun i denne sammenhæng, at det
sker. Vores IT-vejledere gør det også som en fast del af deres
arbejdsopgave. Vi må dog erkende, at vi ikke har beskrevet
det nogen steder, og at vi med fordel kan lave en politik for
området, således det er tydeligt for alle, hvordan vi arbejder
med at klæde børnene på - og forældrene for den sags skyld.
Der udarbejdes et skriftligt svar til forældrene og forældre i
SFO orienteres om ovenstående.

10.

Orientering fra:
- Elevrådet:

- Formanden:
- Medarbejderne: Forslag om nyt princip vedr.
ture med overnatning
- Ledelsen: Skemaændringer/ barsler….,
Internetforbindelse

11.

Punkter til kommende møde

12.

Lukket punkt

13.

Evt.

Elevrådet har haft besøg af DSE (Foreningen for danske
skoleelever). De har bl.a. tilbudt forskellige kurser).

Princippet drøftes på de aftalte principmøder. Det har været
nogle gode skolefester, men igen kunne der godt være lidt
mere tid.
Skemaændringerne er blevet sendt ud.
I løbet af maj og juni bør vores størrelsen på vores internet
forbindelse blive 10 gange større, hvilket bør fjerne de
aktuelle problemer.

For at få gjort ordentligt rent på gangene ud for 0. til 5. klasse,
vil vi fremover bede forældrene om at tømme garderoberne,
således rengøringen kan komme til.

