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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato 

06-06-2018 
Mødested/lokale 

Mødelokale 4 
Starttidspunkt kl. 

17.00 
Forventet sluttidspunkt kl. 

18.00 
Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Amra Avdibegovic, Jeppe Buk, Senada Mehic, Inge-Lise Pedersen, Kim Sørensen, 
June Munck Jakobsen, Morten Pelch, Ema, (8.b), Naja 9.b, Susanne Fjeldgaard Kristensen, Anders Harfot og 
Lone K. Andersen 
Afbud: 

Brian Mark Larsen; Eva Blach Skov 
 

Dato 

12-06-2018 
Mødeindkalder 

Susanne F. Kristensen 
Direkte telefonnr. 

76 81 37 03 
Journalnr. 

 
 
 
 
Dagsorden 
1248 Protokol v/ Karen 

Godkendt 

1249 Elevråd 
Elevrådet har haft temadag – både elevrådsrepr. og suppleanter var med. 
Har evalueret dagen – det var en god og lærerig dag – alle har fået noget godt ud af 
det. 
De har evalueret 9. klassernes sidste skoledag – god dag. Havde forslag med til, 
hvordan dagen kan afholdes fremover (ideer fra de øvrige klasserne). Mellemtrin og 
udskoling savnede lidt mere sjov og ballade (f.eks. vandkamp). 
Har talt om flytning af mellemtrin/udskolingen. Har talt om hvem der må gå i cen-
ter/indendørs fodtøj. 

1250 Andre emner af interesse – kendt som evt. 
Der har været stor opmærksomhed fra medierne omkring sidste skoledag. Der har 
været to journalister ved åen. Positiv opbakning fra Bryggen.  
Sportsklasserne har fællestræning om mandagen. Tirsdag og torsdag er de i deres re-
spektive klubber. Fra næste år samler vi elever fra NOVAskolen, Campus og Vies til 
fælles morgentræning. Alle klubber synes, det er en god idé. Vi kommer til at re-
tænke hvad morgentræning er – der bliver mere basistræning. Det giver bedre res-
sourcer i forhold til f.eks haller og trænerkapaciteten bliver også større. Det bliver en 
gevinst og mere kvalificeret træning. Sidegevinst er, at det bliver mere kendt og ud-
bredt, at vi er med til at iscenesætte konceptet.  

1251 Evaluering af sidste bestyrelsesperiode fortsat 
”2 gode og en kradser” 
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Amra: Siden start er der sket stor positiv udvikling. Dialogen er vigtig mellem foræl-
dre, lærere og ledelse. Det har været en proces for alle. Arbejdet med årshjulet frem-
hæves. Diskussioner er sunde, så længe de er konstruktive.  
Inge Lise: Der er en god artikel i skolebørn nr. 4 om kommunikation. Et godt afsæt 
til start i den nye bestyrelse.  
Kim: Positive møder. Elevrådets indlæg – de er rigtig gode repræsentanter for elev-
rådet. De tager gode emner op. Kradser: Vi taler ikke meget økonomi. Har vi hørt 
positive / negative ting, der sker uden for skolen– få det frem, så vi kan fremhæve / 
stoppe. 

1252 Evaluering af lejrskole 4. årgang 
Har været afsted i 4 dage til Endelave. Det er en dag mere end normalt. SK og AHA 
har været med på skift. Driftsøkonomien løb rundt. Har haft forskellige faglige for-
løb – perspektivering, sten, besøg hos dyrlægen, mange boldspil, samarbejdslege. De 
stod selv for madlavningen – det blev til samarbejdsøvelser.  
Der blev lavet en facebookgruppe, så der blev sendt gode billeder hjem. Eleverne 
kunne ringe hjem kl. 19.30.  
Der blev taget godt hånd om børn, der havde det svært med at være hjemmefra. Det 
er for mange elevers vedkommende første gang, de har sovet hjemmefra.  
AHA synes, at eleverne var meget trætte den sidste dag og måske ikke havde behov 
for en ekstra dag.  
Med den nye bestyrelse tages lejrskoler op igen – det bliver dyrere fremadrettet med 
den nye overenskomst dette set sammenholdt med et faldende elevtal og dermed la-
vere.  

1253 Efterretninger/status fra: 
a/ Skoleleder – Vi er med i projekt fagligt løft – vi ved ikke, om vi løfter nok. Vi 
har rigtig gode resultater i dansk men knap så gode resultater i matematik. Vi har 
manglet en matematikvejleder – men har en vejleder nu. Vi rejser mange spørgsmål 
til undervisningsministeriet. Vi løfter rigtig mange elever, men det er kun den aktu-
elle prøvekarakter, der måles på. På trods af dette er vi den skole, der procentvis sen-
der flest elever videre til en ungdomsuddannelse. Vi ligger også med en høj andel i 
elever, der fastholder deres uddannelse. Vi vil rigtig gerne måles på, hvor meget vi 
flytter eleverne.  
Vi har ansat 2 pædagoger. Der var et godt ansøgerfelt. 
Senada deltager i samtaler d. 21.6.2018  
b/ Formanden – stor tak til elevrådsrepr.  
Den nye bestyrelse er ikke konstitueret pga fravær – det bliver før første møde i ste-
det.  
c/ MED-udvalg 
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d/ Personale/elever – trivselsundersøgelse for eleverne – 82% besvarelse - arbejdes 
med efter sommerferien. 
e/ LC/Profilskole 
 

 
 

 
Actions/ansvar 
 

Deadline Ansvarlig Status 
 

Principper for lektier Jan 2016 AHA Åben 
Antimobbestrategi  Jan. 2018 SK Åben 
Sundhedspolitik   Åben 
Badning efter idræt  SK/AHA Åben 
Interaktion mellem alménklasserne og eliteidrætsklasserne  SK/AHA Åben 
Lejrskoler  SK/Karen  
    
    

 


