Mødetype: SKB
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse

Dato og sted: 9. oktober 2017 19-21 i
Personalerummet

Emne (og
ansvarlig)

1.

Facilitator: Lisbet Holm
Referent: Gitte Cannon
Afbud: Ivan Bährentz

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Beslutning og hvem gør
hvad?

Godkendelse af

Dagsordenen er godkendt

dagsorden

Velkommen til Mia, 7. årgang, ny
elevrepræsentant i SKB.

2.

MU – Min Uddannelse,
ny læringsplatform,
bliver et tema (jf.
årshjulet) som
afdelingsleder Lars
Hansen og Leanne
Malchow vil
præsentere

Orienteres om indhold i og

Lars og Leanne

45

Skolebestyrelsen fik en grundig

brug af læringsplatformen

præsenterer MU;

introduktion til MU. Lars og

Min Uddannelse.

mulighed for spørgsmål

Leanne tog imod feedback som

og fælles drøftelse.

tages med videre i arbejdet med
implementeringen af MU.

https://goo.gl/sdJWJ3

3.

4.

Tilbagemelding fra
forældremøderne 14. 19. og 26/9

Orienteres og informeres

Nyt fra elevrådet

Orientering

Gitte og Line informerer

10

om møderne.

Møderne er gået fint. Der var
ingen spørgsmål fra forældrene.

Eleverne orienterer

10

Feedback for C-Skoledagen var
meget positiv. Eleverne mener,
at de kom til at tale mere
sammen på tværs af klasser og

fik overskredet nogle grænser på
en positiv måde.
To elever har deltaget i
Fælleselevrådet, hvor de har
været med til at udvikle ideer på
tværs af skolerne.
Labland i Århus havde et spil
med, som skulle hjælpe
elevrådsrepræsentanterne fra 6.9. klasse med at finde på ideer til
at udvikle udearealerne. Det var
spændende i begyndelsen, men
det blev efterhånden lidt for
langtrukkent og kedeligt.
5.

Randers Kommunes
skærpede fokus på
elevfravær jf. udsendt
meddelelse på
Forældreintra/bilag

Orientering

Kort orientering –

Formålet er at nedbringe

spørgsmål og

fraværet for at forbedre

kommentarer.

elevtrivselen samt forøge
chancerne for at gennemføre en
ungdomsuddannelse. For at sikre
valide data er det vigtigt, at
forældrene melder ind, når
elever er fraværende.

6.

Ledelsen orienterer

Høre om Labland,

Det var en god proces med

forældrehenvendelse om

Labland. Fokus er på B- og C-

sikkerhed, pølser og

skolens udearealer. Derudover

politik 31/10 16.00, besøg

ansøger Assentoftskolen om

af udvalgsformand og

midler til renovering af

skolechef 26/10 10-12,

Solgården.

fritagelse ved

Det er blevet indskærpet, at

eliteidrætsudøvelse m.m.

eleverne højst må klatre 2 meter
op i træerne.
CA opfordrer Skolebestyrelsen til
at kigge forbi ved valgmødet
foran SuperBrugsen 31. oktober
kl. 16.00
Anders Buhl Christensen og
Henrik Johansen besøger
Assentoftskolen 26. oktober fra
kl. 10-12. Skolebestyrelsen er
interesseret i at deltage, hvis der
er mulighed herfor.
Skolebestyrelsen skal lave et
princip for fritagelse fra
undervisning pga. deltagelse i
eliteidræt.
CA orienterer om personalia. Line
deltager i ansættelsesudvalget
sammen med Lars Hansen og IC

om ansættelse af nye
børnehaveklasseleder.
Vi har meldt os på banen mht. Vi
cykler i skolen, og her vil blive
rundsendt materiale vedr.
succesen.
7.

Nyt logo/Line

Line ønsker en drøftelse om

Line motiverer sit forslag.

Mange folkeskoler har et logo.

skolen skal have et /(nyt)

Fælles drøftelse.

Elevrådet opfordres til at finde på

logo.

en konkurrence eller en event for
at udvikle et logo/symbol for
Assentoftskolen.
Elevrådsrepræsentanterne
rapporterer om planerne for
udvikling af logo/symbol ved
skolebestyrelsesmødet i januar
2018.

8.

Evt.

