Referat skolebestyrelsesmøde 12/6 2019
1. Godkendelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 24/4
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Nyt fra arbejdsgrupperne
Madzonen-gruppen: vi går videre med det som er beskrevet i tidligere dokument. Der er skrevet ud til de
andre skolebestyrelser i kommunen.
Branding-gruppe: møde udskudt til efter sommerferien. Katrine indkalder.
Dialogmøde-gruppen: oplæg fremlagt med 2 dialogmøder:
a) Tema Fremtidens Nivå Skole/Nivå Bylivsstrategi/Generationernes hus: Bestyrelsen godkendte
konceptet for dialogmøde 1 og det videre arbejde. Mht. trækplaster; fremtidsforskere. Gruppen
mødes igen og kommer med et oplæg til bestyrelsen
Thomas spørger i kommunen om tilskud

4. Aula implementering v/Lars:
Aula er ikke åbnet for forældre endnu. 1/8 er åbningsdagen
Gennemgang af Maria Akselvolls pointer fra Bådhusmødet d.? – de 4 strategier for håndtering af
information på SkoleIntra. Hvor meget skal vi kræve af forældrenes deltagelse? Forventningsafstemning.
Spørgsmål til bestyrelsen: hvordan kommer vi det til livs? Hvad tænker I?











udfordringen er at der er forskellige behov og præferencer
Det er i højere grad mødrene der bruger intra
pointe: ansvaret skal tilbage til eleverne og forældrene skal - efterhånden som børnene bliver
ældre – i stigende grad afkobles fra den daglige kommunikation om ture, lektier etc.
et tema for et kommende kontaktforældremøde?
Er vi dækket ind i forhold til hvad vi i forvejen gør?
Hvordan sikrer vi at alle forældre i virkeligheden går på intra?
Svært at dosere informationen – at samle mange oplysninger i én besked gør det uoverskueligt, og
at komme med små opslag virker som ”spamming”.
svært at forholde sig til hvad rammen for kommunikationen skal være når vi som forældre ikke har
adgang til AULA og kan undersøge brugerfladen
Vi skal melde klart ud hvad der kommer til at ske fra august – hvad forældrene kan forvente.
Skal vi have det op på et seminar?










Need to know/nice to know – kan det tilpasses? Ja, der er et filter man kan aktivere.
Svært at vide hvad der skal til for at få alle med – meld klart ud fra starten, undersøg, afprøv og
meld tilbage. Løbende evaluering.
Hvad er det reelle forældrebehov mht. kommunikation fra skole til forældre?
Hvad har skolen overskud til?
Vi skal huske at AULA ikke i udgangspunktet er negativt
Vi kan godt forlange noget af vores forældre – de har pligt til at følge deres børns skolegang.
Vi skal have medarbejderne med i snakken om dosering af kommunikation – det er et samspil
Hvad med eleverne? Vigtigt at vi også får besked om AULA.

Beslutning:
Vi tager det på som STORT punkt på efterårs-seminaret

5. Skolens økonomi
Budgetår og skoleår. Prognoser
Beslutning: Redegørelse taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker at der løbende fremlægges budgettal i
løbet af efteråret.

6. Møder/seminarer efterår 2019/20
3 møder og et seminar i efteråret;
Skolebestyrelsesmøde: onsdag d. 18/9
Dato for bestyrelsesseminaret: 25/10 2019
Thomas og Thomas planlægger resten af årets møder
Ledelsen sender datoer for forældremøder.

7. Orientering fra formanden

8. Orientering fra ledelsen

9. Meddelelser fra medarbejderne

10. Meddelelser fra elevrepræsentanter

