
Referat af skolebestyrelsesmøde den 9. december 2009  

   

   

   

1.                     Morten blev valgt som ordstyrer  

2.                     Referat af 5. oktober godkendt  

3.                     Overordnet gennemgang af kvalitetsrapport, 

brugertilfredshedsundersøgelse, trivselsundersøgelse:  

   

   

Kommentarer fra ledelsen:  

   

-         De mange tiltag er endnu ikke slået igennem endnu  

-         Generelt handler det stadig om image  

-         Holde øje med at retningen holdes – opfølgning, evaluering  

-         Ikke flere tiltag og negativt fokus  

-         Ud over rampen, formidling  

   

Øvrige kommentarer fra skolebestyrelsen:  

   

Samarbejdet med daginstitutionerne skal styrkes  

Holde fokus i forhold til at arbejde os hen imod målet  

Ikke for mange nye tiltag  

Sikker drift (færre fejl, de gode historier, smøre tandhjulene) – tjek og støtte  

Indsatsen nu er stabilisering, konsolidering  

   

4.                     Sb-arbejdsdag – ny dato:  den 6. marts 2010  

   

(Sb-mødet den 9. marts flyttes til 14. april)  

Arb.dag:  

Kvalitetssikring + ud over rampen. Arbejde super-konkret. Få ambassadører ude i 

byen…forældrene her på skolen.  

Hvad er det min skole kan?:  

-         idrætsskole- hele Århus skal vide det  

-         den gode historie – med bund i nogle af ”tallene”  

-         tænke idrætsprofilen ind i det hele  

-         vi skal nå vores målgruppe på en anden måde end gennem tal, men også 

vide at der er benchmarking  

-         Meld ud – hvad står skolen for på forskellige områder  

-         Det er et vilkår, at vi skal ”sælge os selv”. Forholde os til, hvordan 

forældrene ser verden  

-         Sælge det produkt, som vi tror på  

-         Holde fast i, hvilken skole vi vil være  

   

   

   



   

Videre planlægning:  

   

Udvalg: Jørgen, Morten og Mogens laver oplæg til mødet i januar – mødes inden mødet 

d. 7. januar kl. 17  

   

   

Udkast til plan (skrevet af fra Jørgens udkast på tavlen):  

   

Maskinrum                         Ud over kanten  

   

Arbejde i mindre grupper – screening. Brainstorm  

   

Opsamling  

Prioritering  

I grupper igen med bearbejdning  

   

Fælles konklusion  

   

   

5. Orientering vedr RULL-seminar:  

   

Visioner for hele området 0 – 18 år. Integrere institutionerne mere med skolen – fx 

omkring idrætsprofil  

   

   

6. Meddelelser:  

   

Arb.tilsynet – 7,1 mio til indeklima, ventilation, temp m.v.  

   

Bibl.haven – etablering starter 1.                                      

   

7. Eventuelt  

   

Punkter til næste møde:  

   

Kommende sb-valg – ny procedure  

   

Sb – skoleblad  

   

   

   

   

   

   


