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SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato:

Dagsorden
Regnskab 2015
- Fremlægges

Budget 2016
- Udkast fremlægges til drøftelse

Besøg af Arbejdstilsynet
- Orientering
(Bilag vedhæftet)

Dialogmøde
- Orientering

Kvalitetsrapport
- Høringssvar udfærdiges

Møde: 52

Sted:
Kl.:

01. januar 2016
Konferencelokalet
17.15 – ca. 20.00

Drøftelser og beslutninger
Regnskabet for 2015 er endt med et underskud under
forventningen, men på minus 2.581.000kr. Underskuddet er
et resultat af investering i møbler, samt renovering af lokaler
på 3.3 mio. kr. Aftalen er at vi over de næste 4 år skal
afvikle underskuddet.

Budgettet for 2016 blev fremlagt. Medarbejderne har haft
ønsket, ledelsen har behandlet ønskerne og MED-udvalget
har forholdt sig til det fremlagte budget. Som altid, så vil vi
mere end der er penge til, hvorfor det har været en svær
proces, at få budgettet i balance. Det er dog lykkedes, men
med den konsekvens, at vi skal have fundet alternativ
finansiering til legeplads og at der ikke er luft til yderligere
ønsker i løbet af året uden omprioriteringer.
Budgettet blev godkendt.

Vi har modtaget en vejledning om tid og arbejdspres, samt
et påtænkt påbud om vold og trusler og vold i AKT.
Høringen slutter den 9. februar. Vi sender kommentarer
vedr. det påtænkte påbud, men ikke vejledningen.

Gennemgang af ny elevtildelingsmodel og derefter en
fremlæggelse af, hvordan den nye ressource på
daginstitutionsområdet kan bruges.
Forældrene efterspørger mere kvalitet i dialogmøderne.

Kvalitetsrapporten som hele er taget til efterretning.
Bestyrelsen ønsker at bemærke, det positive faktum, at det i
år er lykkedes at hæve eleverne væsentligt over det
forventelige i forhold til den socioøkonomiske reference.
Som sidste år, så klarer pigerne sig markant godt og det er
igen tydeligt, at der hvor vi har et potentiale til at gøre det
bedre, er i forhold til drengene, samt matematik og det
naturfaglige område.
Dette er allerede beskrevet som indsatsområder i DBAen,
hvorfor vi vil arbejde videre med disse og sætte fokus på, at
der sker en positiv udvikling.
På den længere bane er målsætningen, at også drengene når
landsgennemsnittet inden for prøvefagene.
Overordnet set, er vi godt tilfredse med resultaterne i
trivselsundersøgelsen, bemærk, at vi skal tage med i
betragtning, at 19% af vores elever går i specialklasser, hvor
de fleste tidligere har haft særlige udfordringer med at gå i

skole. Vi ligger på alle parametre over
kommunegennemsnittet og i 50% på landsgennemsnittet.
Angående kompetencedækning i fagene vil vi arbejde for at
komme fra kommunens gennemsnit og op på
landsgennemsnittet.
Sidst men ikke mindst vil vi bemærke at det lykkes for
91,3% drenge og 94,1% piger at være i gang med en
ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, hvilket er
over landsgennemsnittet.
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Skoledistrikter i høring
- Er der nogle uhensigtsmæssigheder?

Rengøring
- Kontrolrapport fremlægges

Ventilation på 50er og 60er gang
- Status på proces

Skoleindskrivning for kommende 0. kl.
- Forventninger til kommende skoleår
- Klassedannelse

Bestyrelsen blev enige om kun at forholde sig til Blære
skoles distrikt. Vi ønsker ikke en større udvidelse af
distriktet, da vi ikke mener at have plads til mange flere
elever på sigt, end dem der er allerede er udsigt til.
Konklusionen blev at vi kun synes det giver mening at
udvide distriktet en lille smule mod nord, hvor der i forvejen
bor nogle få familier helt op mod vores nuværende
skoledistrikt.

Der er stadigvæk udfordringer med støv på 50er og 60er
gangen, dog ikke i en grad, så det giver anmærkninger i
kontrolrapporterne.
Det er svært at få gjort garderoberne rene, hvorfor vi
overvejer at bede alle forældre om at tømme garderoberne
om fredagen, således det er til at komme til for rengøringen.
(Efter mødet er vi blevet bevilget 7,5 times ekstra rengøring
af rengøringsenheden).

Som følge af, at der er blevet konstateret meget høje
koncentrationer af CO2 i klasselokalerne i 0. til 5. klasse, er
der iværksat tiltag for at udbedre problemerne. Pt. er to
firmaer i udbud for at lave ny og opgradere eksisterende
ventilation i lokalerne. Afhængig af mulighederne for at lave
arbejdet i eller uden for ferien, forventer vi senest i
sommerferien at have udbedret problemerne.

Vi forventer i kommende skoleår at få to 0. klasser med ca.
24 elever i hver. På den måde får alle forældre mulighed for
at få deres skoleønske opfyldt. Det betyder at der på
Østermarkskolen bliver tre 0. klasser med ca. 23 elever i
hver.
(Efter mødet er dette faldet på plads og eleverne er
indskrevet).
Omkring 1. klasse, så har vi haft tilgang, hvilket betyder at
vi pt. har henholdsvis 27 og 28 elever i klasserne. Det
betyder at vi nu må sige nej til nye elever uden for
skoledistriktet. Desuden kan det hurtigt blive aktuelt at
drøfte oprettelse og deling af de to første klasser til tre.

10.

Morgentrafik
- Hvad der er sket, og hvad der tænkes

Efter at nabobyggeriet er blevet færdigt og der er åbnet for

fremadrettet

trafik på Kirkegade er morgentrafikken blevet mere kaotisk.
For nylig har vi haft en påkørsel, der dog ikke medførte
nogen personskade.
Vi har haft besøg af politiet og Teknisk Service Leder har
mange morgener holdt øje og påvirket afviklingen i mere
sikker retning. Pt. er vi i tæt dialog med Teknik og
Miljøforvaltningen får at få styr på situationen i form af
hensigtsmæssig skiltning, samt opstregning på asfalten. Vi
ønsker ensretning hele vejen rundt om lægehuset, således
der kun er udkørsel ved Kirkekontoret.
Desuden arbejder vi på at få flyttet busserne tilbage til deres
af- og pålæsningssted fra under byggeriet, således vi kan få
mindre trafik og mulighed for at lave ”Kys og Kør” i
buslommen.
Sidst men ikke mindst, så har vi en udfordring med forældre,
der afleverer deres børn i passagen mellem skole og TDCbygningen. Det skaber farlige situationer, at enkelte forældre
vælger at køre helt op til bommene i stedet for at anvende de
afmærkede båse lidt længere væk.
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Skoleåretsplanlægning
a. Lektionslængder
b. Ringetider
c. AFD1: Struktur
d. AFD2: Struktur
e. Elevtildelingsmodel
f. Antal klasser/ lokaler
g. Personalesituationen

Orientering fra:
- Elevrådet:

a+b: Vi arbejder på et nyt ringetids sæt til kommende
skoleår. Formålet er at undgå 4 skemaperioder og dermed
give større mulighed for f.eks. parallellægning af timer og
øvrige pædagogiske ønsker. For at dette kan lade sig gøre
skal vi tilbage til lektioner af 45 minutters varighed og
dobbeltmoduler.
c: Afdeling 1 drøfter pt. overgange for eleverne. Pt. opålever
de og forældrene at det er uhensigtsmæssigt, med de skift,
der er. Der drøftes 0. til 2. klasse eller 0. til 5. klasses forløb.
d: I afdeling 2 er faglokalerne nedlagt, da det ikke har
fungeret efter hensigten. I den forbindelse fortsætter de
snakkene om, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at
organisere teams mm.
e: Pr. 1. januar 2017 overgår vi til elevtildelingsmodel. Det
betyder at bestyrelsen vil/ skal forholde sig til fx
vikardækning i udskolingen mm.
d: Vi har få ekstra lokaler som følge af at udskolingen nu har
faste klasselokaler. De kan komme i spil, hvis vi på nogle
årgange bliver 3 klasser.
g: Grundet opsigelse af en medarbejder grundet sygdom,
overtager vi en AKT-medarbejder fra Overlade Skole.

Ønsker fra elevrådet:
Græs til det grønne område.
Større udvalg i boden.
Printer til elever, som kan printe i farver.
Mobilepay - økonomikontoret – hvordan går det med det?
Skolefest: Tema: Galla i begge afdelinger og afskygninger.
Strøm til computere i E-huset.

- Formanden:
- Medarbejderne: Husmøder
Skolefesten er i år uden forældre. 0. til 5. kl. sammen dag.
Vi oplever desværre at helt nye stole, går fra
hinanden….stadigvæk. Der er fodringe, der ikke sidder fast.

Dejlig reception for Inge og Mie i anledeningen af deres
25års jubilæum..
Forslag om informationsbrev fra Aars Skole med diverse
nyheder. F.eks. brug af facebook med mm.
Der er gang i praktikker med skole og børnehave.
Skal vi flytte skolefest og fastalavnsfest væk fra hinanden.
- Ledelsen: LSP rapporter,
konfirmationsforberedelse, ordblindetest

13.

Punkter til kommende møde
- Forslag om ”Princip” møde den 14. marts.
- Konvertering af timer til tolærerordning
- BOYD

14.

Lukket punkt

15.

Evt.

Bestyrelsen vil snart få fremlagt rapporterne og en dybere
indsigt. Vi skal drøfte information til alle forældre.
Konfirmationsforberedelse må ligge inden for skoletiden.
Ordblinde testen er kun for elever, som ikke i forvejen har
andre problematikker eller er generelt forsinkede i deres
læseudvikling. Det er skolens fagpersoner alene, der
vurderer om det er relevant i forhold til den enkelte elev.

Evaluering af den længere skoledags indflydelse på det
enkelte barn.

Kolde fødder ved brandalarm. Der bestilles blå plastik futter
til hvert enkelt barn, som de kan tage på ude, hvis der er
vådt eller koldt. Den bedste anbefaling er dog at sørge for
ekstra futter eller sko til indendørs brug.

