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SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 13. marts 2018 kl.18.00 – 21.00 

I personalerummet 

 

 

Elevrådets punkt – udgår de der ikke var repræsentanter. 

 

SFO forældreråd  

SFO forældrerådet etableres af medlemmer i skolebestyrelsen, som har børn i SFO – Ole Bro indkalder. 

Det foreslås, at møderne placeres fra kl. 17-18 forud for et skolebestyrelsesmøde. 

 

Det videre arbejde med tilsyns- og udviklingspunkter i skolebestyrelsen: 

Tilsynspunkt: Kompetencedækning – ligger hos ledelsen 

Samskabelse med forældre – ligger i skolebestyrelse 

Bevægelse i undervisningen – primært i skoleregi 

Arbejdet med social kapital – TR/AMR/ledelse. 

Der arbejdes videre med områderne ift. Lokal udviklingsplan (LUP) 

Samskabelse med forældre skal være et punkt på et kommende skolebestyrelsesmøde som et arbejds-

punkt, hvor vi bestræber os på at gøre det konkret. 

Målet er at gå fra mødet med et konkret billede af, at vi har bud på konkrete handlinger 

- Resume af, hvad vi har drøftet 

- Rammesætning ud fra kvalitetssamtalen 

- Proces med input 

- Beslutning om få, konkrete handlinger 

(Anja og Lisanette har bolden ift. at lave proces) 

 

Skolebestyrelsesvalg  
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SIDE 2 

Der genereres idéer til afviklingen af orienteringsmødet. 

Skulle vi forsøge os med fremlæggelse af skolebestyrelsens årsberetning samtid med og måske drøftelser i workshops? 

 

ORIENTERING (20.00) 

 

6. Ledelsesbesøg i praksis – DL lavede oplæg. 

Skolebestyrelsen tilkendegav, at den gode historie bør fortælles bredt. 

 

7. Etablering af to specialklasser på Ellevangskolen kommende skoleår 

Der etableres to specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. 

Der skal ansættes to lærere og to pædagoger til opgaven. 

Stillingerne bydes ind til mobilitetsdage i Aarhus kommune. 

 

8. Nyt fra personalet  

 

9. Meddelelser 

Den lokale udviklingsplan (LUP) – arbejdet igangsættes i lederteamet. 

Skolebestyrelsen inddrages senere. 

 

10. Eventuelt 

MKF skal forsøge at indkalde økonomiudvalget igen. 
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