Dagsorden for
skolebestyrelsesmøde på
Skjoldhøjskolen
Dato: Den 23.01.20
Kl. 17 - 20 møde i
skolebestyrelsen.
Sted: Mødelokale 1.
I lokalet til venstre for
hovedindgangen.
Særligt indbudte deltagere:
Deltagere:
ALLE
Afbud:
Fraværende:
Mødeleder: Brian
Sekretær: Henrik
Punkter
1.
Godkendelse af referat
2.
Godkendelse af dagsorden
3.
Kort nyt, siden sidst
SFO

Indhold
Godkendelse af referat fra møde
d. 25.11.19

Proces

Ansvarlig

Status for
punkt
G

Referat
Referat kommer næste gang

G



Besøg af Direktør Martin
Østergaard d. 22.1
Social Kapital måling

O

Besøget af direktøren er aflyst og vi vil få en ny
invitation

Undervisning
Forældre
Elever
Andre/andet





4.
Nyt fra elevrådet

Kvalitetsrapport på 6-18 års
området.

Social Kapital målingen er positiv. Den har før
været rød, denne gang er den mest grøn. Der
arbejdes på MED-dagen med udviklingen og hvad
vi skal være opmærksomme på ift at fortsætte den
gode udvikling. Her vil vi blandt andet også arbejde
med sygefraværet.
Skolebestyrelsen vil gerne følge udviklingen ift
arbejdet med sygefraværet.
Principperne skal tjekkes og lægges ud på
hjemmesiden. Der laves en plan

Arbejdsdag for MED
udvalget
”Den sureste uge”.
Skolepatruljernes dag i uge 5
Gennemgang af
skolebestyrelsens principper

O

På mødet vil Byrådets udkast til
kvalitetsrapport blive
gennemgået i hovedtræk. Læg
mærke til, at der er tale om et
udkast. Såfremt skolebestyrelsen
ønsker at indgive høringssvar,

Eleverne fortæller om træningsprøverne. Det har
været en god oplevelse og de har følt at det var en
rigtig prøve.
Der har været nogle elever, der prøvede at
kommunikere – det er blevet håndteret og der er
snakket med både elever og forældre. De har fået at
vide at det er alvorligt at snyde og havde det været
en afgangsprøve, så var de blevet bortvist.
Vi har haft elever der prøvede tale- til tekst
Elevrådet har snakket om at de gerne vil bruge
penge fra sensommermarked til en vandpost. HL vil
snakke med HG om den videre proces.
HJS gennemgår udkast til kvalitetsrapport. Der er
høringssvarfrist d. 31.1.20
Der er fokus på læringsmiljø, fravær og faglig
udvikling.
HJS viser eksempler på karaktergennemsnit ift
fravær.

skal dette være inde senest
31.1.2020
Transportpolitik

Med inspiration i
Ellekærskolens politik for
skoletransport (medsendt), skal
skolebestyrelsen drøfte, om vi
skal udarbejde noget tilsvarende
for Skjoldhøjskolen, herunder
den proces der i givet fald skal
iværksættes.

D

Skoleledelsen synes at udkastet er positivt.
Skolebestyrelsen er enige og ser ingen grund til at
lave høringssvar.
Brian fortæller om punktet – som er en oplysning til
skolebestyrelsen om trafiksikkerhed.
Det handler om vi vil bruge energi på at drøfte
trafiksikkerhed.
Der er forslag til at bakke op om det fokus der er i
SFO om at cykle til skole.
Der er ønske om at drøfte gå-bus.
Tunnellen kan være en udfordring i den mørke tid.
Der bliver kørt hurtigt på Skjoldhøjvej.
Opfølgning på den trafik-ændring der er lavet ift
Kys og Kør. Herefter følges der op på et SB-møde
og her vurderes der om der er brug for et skriv eller
video fra SB – om trafikopmærksomhed til
forældre.

Økonomi

Status på skolens aktuelle
økonomi, herunder drøftelse af
prioriteringer forud for
kommende skoleår

O

Vi går og venter på ny budgetfordeling.
I uge 9 kommer det endelige udspil.
HJS fortæller at vi lige nu sidder med
timefordelingen og agter at budgetlægge
konservativt.
BHL støtter op og fortæller at skolebestyrelsen er
vant til at skolen har en forsigtig budgetlægning og
derfor er det en sund økonomi. Skolebestyrelsen er
kun interesseret i at der er voksne nok til deres
børn.
HJS supplere med at orientere om at vi vil sætte
budget på alle sb- møderne.

Skoledistrikt

Elevfravær. Ny praksis for
fraværsregistrering og
præcisering for regler om
ekstraordinær skolefri

Med beslutningen om udvidelse
af Skjoldhøjskolens distrikt,
følger en beslutning om, at det
som udgangspunkt kun handler
om 0. klasse eller elever der
flytter til distriktet. Det vil sige,
at, at elever i de ældre klasser
som udgangspunkt fortsat
tilhører deres nuværende
distrikt. Det rejser en række
spørgsmål vi med fordel skal
have afklaret i løbet af foråret,
herunder f.eks. søskendes ret til
at vælge vores distrikt.
Undervisningsministeriet har i
denne måned udsendt ny
bekendtgørelse for
fraværsregistrering. Samtidig
har vi fra Aarhus kommune fået
en vejledning der bl.a.
indeholder en præcisering af
regler for ekstraordinær skolefri
mv.

O/D

Vi drøftede situationen og synes det er
problematisk at søskende ikke kan få garanti. Det
gør det sværere at udvide distriktet reelt. Vi har
allerede fået henvendelser på søskende, der ønsker
at komme her, men ikke kan få mulighed for
skoleskift.
Skolebestyrelsen vil henvende sig til forvaltningen
om problemet. BHL vil udforme et brev sammen
med HJS

D

Ny bekendtgørelse om registrering om elevfravær.
Vi har ikke et administrativt system, der kan justere
det, men vi har fundet en løsning.
Ekstraordinært frihed skal af skoleledelsen anlægge
en restriktiv vurdering og have en undtagelses
karakter.
Vi drøftede bekendtgørelsen og hvad det betyder
for vores skole.
Det er vigtigt at bekendtgørelsen kommunikeres ud
på en ordentlig måde og at det tydeliggøres hvilke
kriterier, der ligger til grund for vurderingen.
SB vil gerne følge processen.

Skolebestyrelsens dag

Næste møde

Evt.

Det fremgår af skolebestyrelsens
årskalender, at der er afsat en
lørdag i foråret til et særligt
arrangement. Der skal besluttes
tidspunkt og indhold for dagen

B

Forslag om et overordnet emne om kommunikation
- Aula
- Kommunikation udad
BHL og HJS kommer med forslag til tidspunkt
– pt er forslået d. 7. mart eller d. 21. marts

26.2.2020. Følgende er allerede
på dagsordenen:
 Orientering om status for
specialklasserne

Ønsker en orientering om specialklasserne
Inklusion og samarbejde mellem almen og
specialklasser.

Århus kommunes indeklimastrategi. Kort gennemgang af
status på Skjoldhøjskolen og
vurdering af behovet for at
afgive høringssvar

BHL og HJS sender en orientering ud om
indeklima.
STEAM – obs på om sb ønsker at deltage.

SB-valg

