
  

ELLEVANGSKOLEN | Jellebakken 17, 8240 Risskov | Tlf.: 87 13 85 00 | e-mail: elle@mbu.aarhus.dk | Web: www.ellevangskolen.dk 

SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag d. 18.maj 2017 kl.17.30 – 20.30 

I personalerummet 
 

Tilstede: Anne, Anja, Morten, Gunni, Ditte og Martin 

1. Bemærkninger til dagsorden 
Herunder hvem skriver til Forældrenyt 

Morten Charles 

2. Elevrådets punkt  
Elevrådets repræsentanter var ikke til stede 

DRØFTELSE 

3. Samskabelse med forældre 
Kort oplæg fra Anja, med udgangspunkt i dialogmøderne med rådmanden. Herefter drøftelse. 

Anja redegjorde for begrebet. Det er en generel tendens i hele den kommunale sektor.  

Samskabelse har været en (delvist skjult) rød tråd i møderne med rådmanden. Der har været lidt forvirring om begrebet, men efter 

mødet på Frederiksbjerg er der en større afklaring om begrebet. 

Samskabelse handler om at gå fra inddragelse til deltagelse 

Pointer fra debatten: 

 Der er en meget positiv energi om samskabelse, da vurderingen er at der ligger et meget stort potentiale i det. 

 Kan lektiecaféer have en utilsigtet negativ effekt på samskabelse ift. opfordringen til at læse med børnene 

 Måske tænke samskabelse i mindre enheder end hele skolen, f.eks. klasserne 

 Vi skal videre i samarbejdet end ren information 

 Man må gerne give forældrene en opgave 

 Man byder ind med det man kan 

 Skolebestyrelsen skal være bindeleddet mellem forældrenes ønsker/forventninger og skolens ønsker/forventninger i forhold 

til at pushe samskabelse 

 Skolebestyrelsen skal være med til at sende et signal om, at det vigtige er at man er med til at lave noget fælles. Mere end at 

det skal være en konkurrence om hvem der leverer mest/bedst. 

 Vigtigt at skolebestyrelsen er med til, at man kan være med i samskabelse uden at man laver det til en uoverkommelig op-

gave. 

 Vigtigt at have fokus på hvad man kan som forældre kan gøre, som nødvendigvis ikke er at hjælpe med lektier, f.eks. læse 

historier. 

 Skolebestyrelsen kan være med til at understøtte de snakke der skal være i klasserne, for at vi sammen løfter børnene. 

 Forældrerådene spiller en central rolle i forhold til at få mindsettet omkring samskabelse på plads. 

 Skal vi lave et idékatalog med hvad man som forælder kan bidrage med 

 Skolebestyrelsen skal signalere at det er ok, at skolen har forventninger til lærerne. 
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 Man kunne give forældrene mere detaljerede beskrivelser af hvad de kan gøre (f.eks. hvordan man konkret kommer på læ-

ringsportalerne). 

 Lave nogle flere principper for hvad man kan gøre, f.eks. skrive ned hvad man forventer etc. når man går ind i et klasseråd. 

 Forældrerådene har et ansvar for at alle er med 

 Finde et bredere begreb end lektier 

 Dialog om hvor stor en rolle forældrene skal spille i børnene og de unges liv, særligt i forhold til udskolingen 

 Bruge samskabelse som overskrift på de ting vi arbejder med 

 Det bliver en stor opgave 

 Vinkling på hvordan vi arbejder sammen 

Temaet for skolebestyrelsens arbejde næste år kunne være samskabelse, med fokus på at skabe nogle principper for hvordan vi ar-

bejder med samskabelse på Ellevangskolen. 

 

PAUSE OG SPISNING (kl. 18.30) 

4. Årsberetning (kl.19.00) 
Anja har brug for input til årsberetningen 

Hvordan skal årsberetningen kommunikeres? 

Temaer: 

 Kommunikation mellem skole og forældre, f.eks. Facebook 

 De 2,0 mio. kr. 

 Fokus på forskønnelse af skolen 

 

ORIENTERING (19.45) 

5. Forældrerepræsentanternes opgaver i forbindelse med festugen 
Der kommer en invitation til Ellevang Festugens aftenarrangement en af de nærmeste dage.  

Der bliver salg af armbånd som man skal have på til festivalen. 

DL orienterede om hvordan ugen op til selve aftenen kommer til at løbe af stablen, hvor eleverne arrange-
rer alt det der skal ske på selve dagen. 

Selve festuge-festen løber af stablen fra 15:00-19:00 

Vi vil gerne have forældrehjælp til at: 

 Sælge sodavand 

 Tjekke armbånd 

Dialog om hvor mange folk vi skal bruge etc. Vi kan sagtens få mobiliseret nogle forældre. Man står en time 
ad gange. 3-4 stykker ad gangen, og ét sted der er bredt = 

 16 forældre til sodavandsbod 

 8 forældre til indgang 

Der skal laves en klar plan for hvornår man har vagt, hvad man skal gøre etc., det kunne være en fra skole-
bestyrelsen. 
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Vi skriver ud på Facebook og intra med at få nogle til at melde sig. De skal melde sig til via skolens mail, når 
fristen er gået sendes navnene til Anja. Når der er dem vi skal bruge sendes de til Anja. 

Vi skal have flyttet skolebestyrelsesmødet i juni, da det ligger samme dag. Der er sendt en ny invitation ud 
til 15-06-2017. 

 

6. Nyt fra personalet  
Fagfordeling er stadig i gang. Lisanette, Marcin og Gunni skal afsted på et kursus om professionel kapital. Der 

er lavet en spørgeskemaundersøgelse om professionel kapital til alle lærere. Der har været en svarprocent på 

87,3 %. Professionel kapital er den faglige pedant til social kapital. 

7. Meddelelser 
Der skal nedsættes ansættelsesudvalg til to ansættelser. Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag d. 13. juni fra kl. 16. 

Der blev orienteret om at der har været nogle episoder med tilsvining af toiletter, som der har været nogle meget uheldige episoder i 

den seneste måned. Ledelsen vil sørge for at få orienteret forældrene om hvad der sker og hvad der gøres. 

Vi har ansat en studiemedhjælper til at udvikle en god model for hvordan vi kan få vores Facebookside til at køre endnu bedre.  

DL orienterede om ansættelsesprocessen for de to ansættelser.  

Ansættelsessamtalerne er for begge opslag er d. 13/6. Anja og Marcin sidder med i ansættelsesudvalget. 

Rådmanden holder et dialogmøde om d. 29/5, man tilmelder sig selv hvis man kan/har lyst 

De nye computere bliver leveret d. 23/5 eller d. 24/5, så de er klar til efter ferien. 

Forældretilfredshedsundersøgelsen er kommet, der orienteres om denne snarest. 

 

8. Eventuelt 
Spørgsmål til hvordan det går med klassesammenlægningerne. DL orienterede om de processer der har været med forældrene, det 

er en god dialog, med den tvivl og usikkerhed der er ved klassesammenlægninger, men generelt set går det roligt.  
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