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Referat 
Referat 31. oktober 2012 

 

Mødetidspunkt:  kl. 18.30 – 21.00  

Mødested: Næshøjskolen,  

Deltagere: Finn Hviid, Michael Ammitzbøll, Per Rasmussen, Dorthe Borgkvist, Ole Bo 

Sørensen, Nils Hagelskjær, Lars Overballe, Lars Mølgaard, Britta Tønning, Dorthe 

Svenningsen 

Deltager fra kommende bestyrelse: Kenneth Egholm 

Afbud: Kirsten Schacht, elever 

 

180.  Godkendelse af referat og dagsorden 

 

Ad 180  Referatet er godkendt. 

  

181. Orientering fra elevråd  

 

Ad 181  Elevrådet var ikke repræsenteret. 

 

182 SFO leder  

 

Ad 182  Skolen har taget afsked med SFO leder Ole E. Andersen. Der var afskeds brunch med 

personalet i SFO, og efterfølgende en kort afsked i personalerummet i 12 pausen for 

skolens øvrige personale og enkelte gæster. 

 

Den kommunale proces ang. skolestrukturen er kommet så langt, at fordeling af ledere 

er faldet på plads: Merete Milvertz er udpeget til at være vores kommende SFO leder. 

Hun har været på besøg på skolen. Vi glæder os til, at Merete kommer på skolen, og vi 

er glade for at hun har det lige så.   

  

Irene Blume konstitueres indtil da.  

 

183  Høringssvar 

Ad 183  Høringsforslaget læses op. Svaret skal sendes senest d. 9/11. Formanden modtager 

ændringsforslag.   

 

184                Evaluering af åbenthus aften 

Ad 184 Det var en god aften. Spørgeskemaerne bevirkede at alle kom rundt og se på 

klassernes arbejder - og det var godt. Ros til emnet ”Kultur på tværs af grænser”, da 
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der er mulighed for stor variation af emnerne i de forskellige klasser. Dog er det også 

vigtigt at der er faglige udfordringer nok i alle klasser.  

Vi kan mærke, at der er færre ansatte på skolen til at løse store fællesarrangementer.  

 

185 Kommende dialogmøder 

Ad 185 Deltagere til mødet:  

d. 6/11 2012. Michael Ammitzbøll deltager. 

d. 26/11 2012 dialogmøde områdevis på tværs af børn og unge. Tilmelding til Lars M   

 

186 Næshøjmodellen 

Ad 186 Modellen gennemgået. Modellen er lavet for at kunne forklare den komplicerede 

virkelighed vi skal agere i med en forventet øget inkluderende adfærd. De coachende 

vinkler er vigtige. Drøftelse af modellen. 

 

187 Retningslinier på Næshøjskolen   

Ad 187 - Skal en vikar kunne varetage undervisningen og ikke ignorerer hvad læreren har 

forberedt og sætte en film på eller lign. 

 

Undervisningen er overordnet skolelederens ansvar, også når det gælder vikar 

dækning. I praksis er det den undervisende lærer, som har ansvaret for udførelsen af 

undervisningen. Opleves det, at der er problemer med undervisningen kontaktes 

ledelsen.  

Det er ikke altid muligt at udføre den evt. planlagte undervisning. Det er vigtigt at vi 

konstant informerer forældrene om vores vilkår og måder at forsøge at løse tingene på.  

Oplever man som forældre, at der sker noget som er uhensigtsmæssigt kontaktes 

ledelsen. 

Nogle gange bliver vikarerne først indkaldt tidligt om morgenen. Dette har naturligvis 

betydning for deres forberedelsesmuligheder. 

 

 - Hvordan bliver en vikar klædt på til en klasse med elever der har behov for særlig 

opmærksomhed? 

Vikaren kan benytter AKUT AKT til at hjælpe sig, når der opstår særlige situationer 

med elever eller klasser. 

Elever der har vanskeligheder trænes bl.a. i selv at kunne navigerer overfor fremmede 

voksne eller situationer. 

 

 - Sygemelding af klassens SFO pædagog, udløser ikke en vikar, er det OK? Hvad skal 

skolens retningslinier være? 

 Skolens SFO pædagoger er en ekstra ressource ind i klassen, en ressource der bliver 

stillet til rådighed af SFO-en. 

Hvis den faste SFO pædagog er langtidssyg, kan der derfor ikke også vikardækkes i 

undervisningen.  

Undervisningsdelen har ligeledes ikke mulighed for fast at vikardække pædagogerne.  

Det er naturligvis uheldigt, at nogle langtidssygemeldinger rammer enkelte klasser 

hårdt.   

 

- Vold på Næshøjskolen pga. rummelighed, hvilken retningslinjer / hvad er 

handlingsplanen, hvis der gentagende gange opstår vold på skolens område?  
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Sprog skaber virkelighed. Det er vigtigt hvilket ord vi benytter når der sker uheldige 

episoder på skolen. 

Skolen arbejdsvinkel er trivsel, og det er den vinkel vi arbejder ud fra når uheldige 

episoder opstår.  

Skolen reagerer på alle alvorlige episoder. Skolen arbejder med lange og vedvarende 

processer for at styrke elevers adfærd.  

Skolen er underlagt cirkulærer og love der anviser skolens handlingsmuligheder i de 

særlige situationer eleverne imellem. 

Det er vigtigt, at bestyrelsen bakker godt op om skolens arbejde med elevtrivsel. 

Skolen skal have fokus på kommunikationen af området. 

 Punktet tages op på senere møde.  

 

188  Orientering fra ledelsen 

Ad 188 Halloween afholdt i SFO med stor succes. 

 Stor tilfredshed med emneugen. Dejligt med så god forældreopbakning. 

 På motionsdagen blev venskabsklasserne benyttet med stor succes. 

 Vores kombi-bibliotek fungerer godt og bliver fremhævet som ekemplarisk. 

Reparation af svømmehallen trækker ud. Fliser havde løsnet sig og er blevet repareret 

af to omgange. 

Kobber tyveriet gør at vi nu erstatter kobber med zink. Vi arbejder for at få mere 

overvågning på skolen. Forvaltningen støtter op med økonomi til både udskiftning og 

overvågning.  

 Vi er ved at få renoveret en tagkonstruktion af hytten på Marken. 

Trivselsundersøgelsen for alle eleverne er afviklet. 

Sygefraværet på skolen ligger på et meget flot lavt niveau.  

Både ministeriet og CEPOS vurderer skolerne karaktergennemsnit. I disse målinger 

ligger vi rigtig flot. Skolen arbejder videre også med det faglige fokus.     

Vi er blevet 10 personaler færre på skolen i det sidste år.   

 

189 Post til formanden 

Ad 189 der er ingen post kommet.  

 

190 Eventuelt 

Ad 190 Der bliver stillet spørgsmål ved: 

Om vi har en repræsentant til FSÅ. (Foreningen af skolebestyrelser i Århus) 

 Årsplaner ønskes sat på dagsordenen.    

  Drøftelse af ”Ny Nordisk Skole” 

 

191  Farvel til afgående bestyrelsesmedlemmer. 

Ad 191   Bestyrelsen takker Per for hans indsats i bestyrelsen. Per kvitterede med at sige at han 

har oplevet det som en spændende opgave og skolens virkelighed et kommet tættere 

på.       

 

Referent Dorthe Svenningsen 

 

 


