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Elevrådet (kl. 19.00-19.10), O/D

Elevrådsarbejdet siden sidst.
Der klages over ”sukkerpolitikken”. Eleverne fortæller at det er problematisk i denne
tid, hvor man ikke rigtig kan give sin nisseven en kage eller pebernødder. Og
hvordan i forhold til automaten, der er kakao i – og det er der også sukker i.
Der er ikke vedtaget en sukkerpolitik i Skolebestyrelsen, det handler om en
”sukkerholdning”, der er defineret i Udskolingen, hvor lærerne gerne vil sikre, at
eleverne ikke indtager så meget sukker.
Der er derimod en vedtaget regel om, at eleverne i 8. og 9. klasse ikke må bringe
sodavand, chips, slik m.v. med retur til skolen efter at have været i byen i det store
frikvarter.
Eleverne synes det er trist og for strengt. Problematikken er blevet rejst i Elevrådet,
hvor man ikke synes det er nemt at lave noget sjovt med ens nissevenner, når
reglerne er så stramme.
Per foreslår en dialog, hvor der gives tilladelse til mindre ting, og laves aftaler om at
det der gives i en nissevenne-leg ikke er noget der giver en masse forstyrrelser i
dagligdagen.
Hvis der på et tidspunkt skal være en formel sukkerpolitik, bør den gælde over hele
linjen.
Elevrådet har planlagt skøjteturen, og der er ophængt plakater som reklame for
turen. Så har vi drøftet hal i frikvartererne, men lidt svært at finde tilsynsvagter, der
vil bruge pausen på tilsyn i hallen.

Elevrådet har endvidere drøftet tema for Skolefesten, men har endnu ikke besluttet
hvad det skal være – galla, udklædning etc….
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Forberedelse af forældremøde i januar (kl. 19.10-19.50), O/D

Som aftalt på sidste SB-møde drøfter vi vedhæftede podcast ”Børn skal dannes hjemmefra”
som forberedelse til vores forældremøde i januar.
Hvad får vi med fra podcasten?
Er der noget, som vi genkender? Hvis ja, hvad skal vi som skole så gøre?
Nogle af temaerne kunne være:
-

tidligere skulle børn tilegne sig viden til nu, hvor det er børnemagt
det med det indre kompas, og hvad der er rigtigt og forkert
hvornår barnet kan sige fra og bruge sin indre målestok
at man i 0. Klasse skal kunne indgå i et fællesskab - internalisering af normer -”Et mig
selv samfund”
skal børn præstere mere i dag end tidligere og vi måler og vejer hele tiden

osv.

Podcast: Børn skal dannes hjemmefra
Podcasten blev drøftet og der blev udvekslet bud på, hvad vi hver især særligt
hæftede os ved, både i et forældreperspektiv og i et skoleperspektiv.
Vi drøfter videre på næste møde, når vi også har input fra forældremødet i januar.
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Revidering af principper (kl. 19.50-20.15), O/D

Fortsat fra sidste møde – revidering af ordensregler.
Vedhæftet er udkast til ordensregler og ”Plakat” til synliggørelse af ordensreglerne på skolen.
Drøftelse af bilag og udarbejdelse af handleplan for ”ejerskab”
Bilag: Ordensregler 1 (plakat). Udkast ordensregler (tekst)
Ordensreglerne blev godkendt.
Vi sørger for at plakaterne bliver gjort færdige og hængt op rundt på skolen.
Personalet drøfter det med eleverne. Keld sørger for information ud til alle forældre.
Vi arbejder videre med levendegørelse af skolens ordensregler.
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Tilbagemelding fra SH-samtalerne (kl. 20.25-20.35), O/D

De fleste klasser har fået afholdt SH-samtaler. 7.årgang har afprøvet ny model (se
vedhæftede). Kort evaluering af tilbagemelding. Andre årgange – især 3 og 6 årgang har også
afprøvet nye tilgange til SH-samtalerne, der tager udgangspunkt i A-N-S og styrket
elevinddragelse.
Næste fase er udviklingsmøde på skolen, hvor personalet drøfter ny model. Alle SBmedlemmer er naturligvis velkomne. Mødet afholdes 9.dec. 16-18.
Bilag: 1. Rammesætning samtaler. 2. Skole-hjemsamtale (samtaleark.)
God ide at eleverne er med, også i de yngste årgange.
God oplevelse på 3. årgang. Samtalen var forberedt med eleverne, så det var en
ping-pong mellem lærer og barn. Ikke kun det faglige der var i fokus. Det fungerede
virkelig godt.
Vær opmærksom på tiden. 15 minutter for lidt, 20 minutter bedre, men knebent.
Eleverne ”vokser” i samtalen.
Keld håber at ny samtaleform og ”dækkeservietten” med aftaler og udviklingsmål på
sigt kan erstatte elevplanen.
Vi arbejder videre.
Skolebestyrelsen er meget velkommen til at komme og lytte med på torsdag kl. 16 –
18.

Kaffe
Husk, at det er sidste møde inden jul, så der vil være lidt ekstra til
”kaffen”.
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Meddelelser (kl. 21.00-21-25), O/D

Afdelinger:
Alle tre afdelinger er optaget af juleaktiviteter - kalenderhistorier, pakkekalender og
juleopgaver. Kontaktlærerdagene har budt på juleklip og julehygge på alle årgange.
Indskolingen: 0. og 5. årgang har været på julegåtur. Fælles julekalender hvor Frederik
kommer rundt og optager en julesang som børnene synger. Kigger frem mod uge 9, hvor de
sigter mod at have en fælles uge på tværs af indskolingen. Skole-hjemsamtalerne er godt i
gang. På 2. og 3. årg. er eleverne inviteret med og de første tilbagemeldinger er positive.

Mellemtrinnet: 4. årgang er så småt startet med at øve krybbespil. Der bliver holdt samtaler
på 6.årg. I frugtpauserne bliver der spillet bordtennis i kantinen. Vi har været ramt af sygdom
og afholdelse af fridage, så der har været en del vikartimer.
Udskolingen: 7. årgang har afholdt skole-hjemsamtaler på den nye måde. Det er der blevet
taget godt imod. 7. årgang skal se musical på Levring efterskole på fredag. Skøjtetur for alle i
næste uge. Der bliver brugt mange ressourcer på at "opdrage" eleverne, ganske almindelig pli
og ordentlighed er et savn.
På Inklusionscenteret får vi 4 nye elever pr. 1. januar. Keld orienterede om ny
visitationsproces, hvor der er 4 årlige optag.
Til sommer er der 11 elever, der går ud af 10. klasse, samt ca. 8 elever, hvor der overvejes
efterskole. Det betyder en ret stor afgang til sommer. Vi har drøftet dette med personalet i f.t.
optag.
Skoleledelsen: status ansættelse. Corona
Desværre jo 2 medarbejdere, der har sagt op, begge på 2. årgang. Stillingerne er opslået og
vi afholder samtaler hhv den 13/12 og den 20/12.
Bestyrelsen:
Punkter til næste møde:
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Eventuelt (kl. 21.25-21.30)
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Lukket møde (kl. 21.30-22.00)

