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Aars Skole
Fraværende:
Morten
Nr.
1.

Formand: Jørgen Odgaard

SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato:

Orientering fra:
A. Elevrådet:
B. Formanden:
C. Medarbejderne:
D. Ledelsen:

Møde: 67

Sted:
Kl.:

28. september 2017
Konferencelokalet
17.00 – 20.00

A.Elevråd:
Tema– der arbejdes med, hvordan man er gode kammerater
4a – rengøring, smartboard
5b – fodbold og det grønne område er ujævnt
Boden er ofte udsolgt (de stores bod)
Vandautomat c-huset ønskes
Pigeomklædningen – ønske om mere udluftning - lugtgener
Rygning ved multi (elever og voksne (p-pladsen)
Halvtag over cykler ved multibanen (ønske)
Netværk har været meget ustabil siden sommerferien
Bærebare pc – lang reparationstid
Vinduer i a/c huset – skråvinduer – itu og ikke helt tæt (kan ikke åbnes)
Forslag til elevrådet – Pumptrack – kunne man se det på det grønne område
B. Formanden
Pumptrack kan den placeres på det grønne område?
C. Medarbejdere
- LSP målinger med eleverne
- Uge 41 – emneuge. Kropsbevidsthed og psykisk sundhed. Skolernes
motionsløb er planlagt af mini-leder
- Gyserløb – Halloween by night. Der vil i år være to forskellige løb.
D. Ledelse:
- Der er fagligt arrangement i Alfa den 24. oktober kl. 17 til ca. 19.30. pt
180 tilmeldte. Anette Prehn holder foredrag om Hjernesmarte voksne. Alle
ansatte samt bestyrelse er inviterede.
- Der er/udsendes materiale vedr. Meebook til alle forældre, således de nu
kan oprette sig som brugere og logge ind på Meebook. (vejledningen er lidt
lang, men er kun omfattende første gang.)

2.

Trivselspolitik
(Antimobbepolitik)
- Til gennemgang.

Princippet gennemgås og godkendes.
Trivselspolitikken lægges på skoleporten inden den 01.10.18

3.

Princip ved forældres
deltagelse:
- Brainstorm på ideer ud fra
Lines problemcase.

Case fra et forældremøde drøftes
Der arbejdes videre med skolehjem samarbejdet på de næste nøder

4.

Mobilprincip:
- De første tilbagemeldinger
vedr. Mobilforsøg – Fri for
mobiler.

Der er meget få konflikter med eleverne omkring mobilfri skole
- Færre konflikter omkring mobilerne (eks legeaftalekoordinering)
- Mere ro for eleverne
- Flere eleverne har ikke mobilen med i skolen
- Forældretilkendegivelser i det daglige – er positive over mobilfri
skole
Eleverne beskriver bla. Følgende:–
- Vi tænker ikke så meget på dem

-

Vi leger mere (sidder ikke i vindfanget med mobilen)

Ønske om at forsætte med forsøget frem til jul – hvilket er vedtaget
Lærerne og pædagogerne udarbejder en skrivelse til SKB omkring fordele
og ulemper ved mobilfriskole
5.

Princip for lektier:
- 1. udkast til drøftelse
(der er links til tre korte artikler,
samt et Team i skolebørn)

Udkastet fra lærerne/pædagogerne drøftes og godkendes, hvis
lærerne/pædagogerne er enige i det sammenskrivende udkast.
(kommer på det næste teammøde)
Inspiration til drøftelserne:
http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/laerer-elever-mere-af-at-faa-lektierfor/
http://www.skoleborn.dk/juni_2013/side-3.html
https://www.folkeskolen.dk/553915/forsker-skrot-lektierne-og-faadygtigere-elever
https://www.folkeskolen.dk/503910/lektier--saa-la-da-vaer

6.

Regnskab 2017( budget 2018)
- Forventninger
Elevtal

Gennemgås og der forventes et underskud på ca 300.000 kr

7.

Ansættelser
- Nye ansatte

Lærer til Akt
Camilla Simonsen - lærer

8.

LSP – data til T2
- Svarprocent

Status (den 28.09.17):
Svarprocent
35 % af forældrene,, 39 % elever, 73% klasselærer, 53% lærer,
32%pædagog og 50% ledelse
Der skrives ud på intra for at opfordre til at svare (præmier til klasser med
en forældresvarprocent på 80%)

9.

10.

Parkering
- Opdatering på
parkeringspladser på Kirkegade
(Aars C)
Punkter til kommende møde

STOM orienter omkring parkeringen ved boligforeningen. STOM og SKB
(Jørgen) skal til møde med boligforeningen omkring parkering.

- Princip for klassedannelse
- Princip for skole/hjemsamarbejde

11.

Evt.

12.

Lukket punkt

