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Fraværende:
Kopi til:
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Forældre: Ingeborg Holm, Lise Pennington
Personale:
Gylling:
Forældre: Trine Lindeskov, Rikke Nielsen
Personale: Christine Hyldgaard
Saksild:
Forældre: Anna Rais, Astrid Hjulmann
Personale: Charlotte Simonsen
Hundslund: Forældre: Kim Brøndum
Personale:
Elevråd: Gavin
Ledelse:
Vivian Anditsch, Janni Thorstensen

vivian.anditsch@odder.dk
Tlf. 3016 7235

Hou:

Hou: Anja Fisker, Sabine Weber
Hundslund: Pernille Biilmann Anne Larsen
Alle LBO’ers Intra og hjemmesider

14-12-2018
Sags Id. S2018-3967
Sagsbeh.
Janni Thorstensen
Tlf. 8780 3839
janni.thorstensen@odder.dk

Ordstyrer: Anna
Referent: Janni
Rundvisning på Saksild skole og i børnehuset (v. Charlotte, Astrid
og Anna) – 45 min
Bestyrelsen bemærkede at der var god plads på Saksild Skole, og at
der var vedligeholdt og en god atmosfære.
Godkendelse af dagsorden – 5 min
Godkendt.
Nyt fra elevrådet i Saksild (v. Charlotte og elevråd) – 5 min
Fraværende.
Nyt fra ledelsen + præsentation af årshjul (v. Vivian) – 15 min
Karina, ny pædagogisk leder af Hou Skole, er kommet godt i gang.
Der er valgt repræsentanter til SBR i Saksild, Gylling og Hundslund. Der
er stadige ledige pladser i Hundslund.
Der skal være forældremøde med valg til SBR i Hou den 19.2.2019.
Er der udfordringer i en af LBO’erne, vil bestyrelsen gerne have besked
om det.
Det kunne være rart at være på forkant. Vivian vil forsøge at informere
om det hun forventer kan blive ”en sag”.
Der er lavet en forretningsorden for SBR i Gylling – Line sender den til
os alle.
I Gylling ønsker de ikke at pege på en formand. Dagsordenen sendes
ud af den pædagogiske leder – og så kan de øvrige rådsmedlemmer
melde ind med yderligere punkter.
Forretningsordenen foreslås ændret i henhold til dette.
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Side 1/4

Årshjul:
Økonomi skal på mødet i april.
Taget til efterretning.
Værdiarbejde og fælles principper – nedsættelse af arbejdsgrupper
– 35 min
Vi vil gerne begynde arbejdet med principper i følgende rækkefølge
- forældresamarbejde og kommunikation
- undervisningens organisering og inklusion
- antimobbepolitk
- iPad – brug af digitale medier
- motion, kost og bevægelse
- samarbejde med elevrådet
Drøftelse af forslag om nedsættelse af udvalg.
Vigtigt at alle deltager i drøftelserne. Bedst at mødes om det.
Forslag om et ekstra møde – hvor der kun arbejdes med principper. 3-4
timer
Målsætning:
- at samle principperne og destillere ordene så de bliver tilpas
overordnede
- principperne skal dække 0-13 år
- tilgængelighed
Hjemmesiderne er forældede. Hvad sker der med hjemmesider if. med
Aula? Bliver der en fælles hjemmeside?
VA undersøger.
VA, Anna og JT kommer med en sammenskrivning af de nuværende
principper i temaer – som kan ruges som udgangspunkt for en videre
drøftelse.
Møderne begynder fremover 18.30.
Der blev aftalt et ekstra møde: den 4. marts klokken 18:30-19:30 i
Hundslund.
Videre arbejde med inklusionshandleplan/analyseplan (v. Vivian) –
35 min
Et udkast til en inklusionshandleplan blev fremlagt.
Mindset: forslag om at det målrettes alle de voksne omkring børnene.
Godt at der er fokus på fællesskabet.
Forslag om legegrupper.
Forventninger til forældre skal tydeliggøres.
Vigtigt at vi fremmer en god kultur uden tvang.
Vigtigt med åbenhed og gennemsigtighed. Kan vi skabe fælles forståelse mellem skole/ institution og forældre?
Indsatstrappen er vigtig i den sammenhæng. Kan vi lave en indsatstrappe der er målrettet til forældrene?
Udkastet kvalificeres yderligere og sendes derefter til bestyrelsen – som
tager den med til SBR.
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Der blev spurgt til LP og ICDP. Det medførte en opmærksomhed på
sproget.
Ordforklaring:
LP: Læringsmiljø og pædagogisk analyse. LP-modellen er en pædagogisk analysemodel der anvendes i skolen. Bygger på en systemisk
tænkning.
ICDP: International Child Development Program. ICDP er et teori- og
evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet
mellem børn og voksne. Anvendes i børnehaven.
Tilbagemelding fra workshop omkring Ipads. (v. Ingeborg og Charlotte) – 25 min
Rapport om børn, unge og medier – indskoling, mellemtrin og udskoling
- børn oplever ikke at deres forældre interesserer sig for det de foretager sig på de sociale medier
- børnene føler at det er deres forældre der kan hjælpe dem –
ikke lærerne
- børn har begrænset eller ingen kritisk sans for
- børnene oplever at deres online aktiviteter er lige så vigtige som
deres offline aktiviteter
- børnene har svært ved at konsekvensberegne
- forældrene respekterer ikke børnenes skoletid – og kommunikerer på telefoner/ iPads med børnene i skoletid.
I Saksild:
Hvad er vores værdisæt?
Har spurgt alle børn på skolen: hvad er godt ved at gå på Saksild
Skole?
Der er kun 6 børn der nævner iPad’en.
Hvordan sikrer vi bedst at børn og forældre bedst ved hvad det er for et
redskab.
Personalet er undersøgende i forhold til hvilke spil det er børnene spiller.
Uge 6 – hvordan opfører man sig når man facetimer?
Mobning og ensomhed – nogen der ikke vil lege med nogen hvor man
ikke må spille.
Vigtigt at vi får lavet principper for området. Ingeborg og Charlotte har
en plan for hvordan vi kan gribe dette punkt an.
Der er en kommunal evaluering på vej.
Evt. + Tak for i aften – 5 min
Tak til Saksild for rundvisning og mad.
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Punkter til fremtidige møder (der kan laves tilføjelser til listen ved henvendelse til formanden samt under punktet evt.)
 Udarbejdelse af skitse for faste punkter på dagsordenen i
bestyrelsen og SBR
o politiske punkter
 Opfølgning på inklusionshandleplan
 Opfølgning på samarbejdet med BUK
 Ændring af forretningsorden
 Deltagelse af de pædagogiske ledere
 Økonomi
 Revidering af skolereform – sendes til bestyrelsen
 Verdensmålene
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