Orientering fra bestyrelsesmødet torsdag den 6. maj 2021
Forældrekredsmøde 2021
Forældrekredsmøde er udskudt på ubestemt tid, men vi forventer at kunne afholde
Forældrekredsmødet i august 2021, hvis retningslinjerne tillader det.
Økonomi
Status for første kvartal blev gennemgået.
COVID-19 status
De seneste retningslinjer er gældende fra og med 06.05.2021.
Fra og med på mandag er alle elever tilbage på skolen, og vi har i dag udarbejdet en plan for
hverdagen, når alle elever igen er tilbage.
Vi afventer en udvidelse af skolens testkapacitet.
Lejrskoler
Årets lejrskoler i Gjerrild, på Læsø og på Bornholm er aflyst pga. de gældende retningslinjer i
forhold til Covid-19.
Afgangsprøver
Antallet af skriftlige prøver var i år reduceret på grund af Covid-19.
Elever og ansatte var godt forberedte, og prøverne er afviklet problemfrit.
Dimission
Dimissionen afholdes tirsdag den 22. juni – vi forventer afvikling klassevis.
Klasselærere
Hidtil har vi arbejdet med klasselærere og viceklasselærere.
Fra og med det kommende skoleår tildeles hver klasse to klasselærere, så der kan samarbejdes
ligeværdigt om klassens faglige og sociale trivsel.
Vi vil i det kommende skoleår skemalægge én ugentlig lektion til samarbejde mellem
klasselærerne.
Skolehjemsamarbejdet
Hidtil har der på mellemtrinnet og i udskolingen kun været én skolehjemsamtale pr. skoleår.
Fra og med det kommende skoleår vil der være to skolehjemsamtaler pr. år på alle klassetrin.
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Orientering fra bestyrelsesmødet tirsdag den 9. marts 2021
Forældrekredsmøde 2021
Vi forventer ikke at kunne afholde Forældrekredsmøde i marts måned, men har endnu ikke
modtaget ministeriets godkendelse til udskydelse af mødet.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ib Kimose genopstiller ikke.
Thomas Secher stiller sin bestyrelsespost til rådighed, hvis der er kandidater.
Økonomi – Regnskab 2020 (nøgletal)
Regnskab 2020 blev gennemgået og godkendt.
Regnskab 2020 skal underskrives digitalt – der er sendt mail herom til alle bestyrelsesmedlemmer.
Status for perioden januar-februar 2021 blev gennemgået.
Karaktergivning på mellemtrin – projektforslag
DB og JK præsenterede det materiale som PLF-gruppen på mellemtrinnet har udarbejdet.
Bestyrelsen vil ønsker orientering næste forår, når projektet er gennemført og evaluereret.
COVID-19 status
Vi har i løbet af det seneste år lært rigtig meget af de situationer, som vi har stået i, så trods
COVID-19 spirer og bobler der fortsat gode initiativer.
Skolegården er opdelt og klasserne bærer alle veste – hver klasse sin farve.
Fra på mandag må 5. – 8. klasse komme tilbage én dag pr. uge. 9. klasse må komme tilbage 50% af
tiden.
Det er både godt og svært. Det skal i de kommende dage afklares, hvordan vi kan implementere
elevernes tilbagevenden på bedste vis.
Fra på torsdag i denne uge byder vi for første gang velkommen til Aarhus Kommunes Podeteam,
der tester de af vores medarbejdere, der ønsker en kviktest – det er frivilligt, men vi opfordrer til at
man lader sig teste.
I de kommende uger møder podeteamet mandag, onsdag og fredag – herudover besøger ”vores”
podeteam Aarhus Academy for Global Education og Skt. Knuds Skole.
Intern tryghedsundersøgelse
Vores lærere er glade for at kunne vende tilbage. Vi har i samarbejde med vores AMR gennemført
en undersøgelse blandt vores medarbejdere, så vi har konkret viden om personalets oplevelse af
deres arbejdssituation.
Bestyrelsen er tilfreds med ledelsens gennemførelse af en tryghedsundersøgelse, så der er konkrete
data.
Indskolingsleder – status
Der er en god proces, hvor medarbejderrepræsentanterne deltager.
Trivsel
Vi er fortsat optaget af elevernes trivsel, og de udfordringer, som COVID-19 har medført.
Vi har indsat ekstra ressource til understøttelse af elevernes trivsel.
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Vi har modtaget positiv feedback på skolens indsats i hjemmeundervisningen og for vores
beslutning om at følge skemaet.

Konfirmationer og lejrskoler
På grund af COVID-19 er konfirmationerne flyttet til september.
Der er konfirmation i uge 36 og blå mandag i uge 37.
Vi arbejder derfor på at flytte ”uge 37” til uge 38.
Forårets lejrskoler er fortsat usikre – herunder den udskudte Tøndertur fra efteråret 2020.
Vi afventer og håber på det bedste.
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Orientering fra bestyrelsesmødet torsdag den 28. januar 2021
Forældrekredsmøde 2021
Der kan næppe afholdes Forældrekredsmøde i marts 2021. Udviklingen retningslinjerne
følges.
Økonomi – Budget 2021
Budget 2021 blev gennemgået.
Budget 2021 blev vedtaget.
COVID-19 status
Restriktionerne er nu forlænget frem til og med 28. februar.
Vi gjorde os gode erfaringer i foråret. Ved nedlukningen i december var vores lærere således
forberedte og klar.
0. – 4. klasse har mulighed for onlineundervisning dagligt i dagens første fire lektioner.
5. – 9. klasse har onlineundervisning dagligt i dagens første seks lektioner.
Indskolingslærerne udbygger løbende undervisningstilbuddet (morgensang, yoga, højtlæsning
o.s.v.).
Vi kan konstatere, at vores elever står op, er klar og deltager aktivt i undervisningen.
Undervisningen i de praktisk-musiske-fag kan være en udfordring, men vores lærere igangsætter
mange gode aktiviteter.
Vi afventer information om mulighederne for elevernes tilbagevenden, men vi har forskellige
scenarier, som vi er klar til at iværksætte.
Stor ros til vores ansatte i Lindehuset, der gør en kæmpe indsats, og støtter de fremmødte børn i
forbindelse med online-undervisningen.
Ressourcecenteret tilbyder fortsat undervisning til elever, der er fagligt udfordret.
Lærerne tilbyder ugentlige samtaler til de elever, der er udfordret på anden vis.
Vi har lærere, der fysisk underviser elever, der har behov for undervisning på denne måde.
Informationsmøder i forbindelse med elever til 7Z og 8Q er i år erstattet med en
informationsvideo med info fra skolens ledelse, de kommende klasselærere og elever fra 9Q
og 9Z, da vi ikke kan invitere gæster ind på skolen pt.
Personalerum og kontorer
De nye møbler er nu leveret og monteret.
Søskendemoderation og fripladstilskud
Omlægning af midler fra søskendemoderation til fripladstilskud blev drøftet.
Det blev vedtaget at gennemføre en udfasning som foreslået.
Der udsendes information herom til skolens forældre inden sommerferien.
Afregning af feriemidler
Det blev besluttet at afregne feriemidler til FerieFonden, så de indefrosne midler ikke skal forvaltes
lokalt på skolen.
Ansættelse af indskolingsleder
Annonce udsendes 29.01.2021. Ansøgningsfrist er 28.02.2021. Forventet tiltrædelse er 01.05.2021.
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Status i SFO Lindehuset
Siden 4. januar har Lindehuset været åbent for nødpasning.
Medarbejderen er delt op i to hold á 4 medarbejdere og der er åbent fra 7 til 17.
Fra 8:10 hjælper vi børnene med deres opgaver fra fjernundervisningen frem til middag.
Børnene er fordelt i ZigZaxen, Perron3, 0X og 0Y, og det giver arbejdsro til børnene.
Det fungerer godt for børnene og for vores medarbejdere.
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Orientering fra bestyrelsesmødet torsdag den 12. november 2020
Bestyrelsens temadag måtte aflyses – denne søges afholdt, så snart det er muligt.
Orientering om og drøftelser omkring det vedtagne Kodeks for Samfundsansvar på DP’s
årsmøde.
Økonomi
Status på budgetteret årsresultat pr. 30.09.2020 blev gennemgået.
COVID-19-relaterede udgifter bogføres fortsat separat, så der er overblik over ekstraordinære
omkostninger.
Det konstateredes, at der er et tilfredsstillende resultat år til dato.
Hverdagen og COVID-19
Der er fortsat opdeling i frikvartererne.
Vi følger retningslinjerne for god hygiejne.
SFO har fortsat opdelt børnene klassevis.
Vi har valgt at aflyse alle større møder for personalet til og med udgangen af december, og vi
gennemfører mindre teammøder.
Vi har ikke sociale arrangementer, men vi gennemfører så mange faglige aktiviteter som
muligt.
Vi følger rejsevejledningerne og undervisningsministeriets karantænevejledning for elever,
der har været på rejse i lande, hvortil rejse frarådes.
Ved spørgsmål fra forældre om mulighederne for rejser, henviser vi til vejledningerne.
Vi har indhentet tre tilbud på opgaven som leverandør af møbler til indretning af
personalerum, administration og kontor, og vi har involveret medarbejderne via
spørgeskemaundersøgelse samt ved møder med SAU, der repræsenterer alle
personalegrupper.
Status på PLF
Vores arbejde med PLF blev i foråret bremset af Covid-19.
Vi har fra august genoptaget arbejdet og samarbejder med Niels Tange om processen.
Trafik
Der er fortsat udfordringer omkring parkeringsforholdene i Marseliskvarteret.
Der er udarbejdet et forældreskriv, hvor der sættes fokus på udfordringer og gives
henstillinger. Dialogen med Aarhus Kommune fortsætter.
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Meddelelser fra SFO
Der er fortsat fire vikarer tilknyttet SFO, så vi kan arbejde med eleverne klassevis.
Fire dage i ugen er der to daglige ture ud af huset, så det hver uge er muligt for alle elever at
komme på ture.
De mange klasseopdelte aktiviteter giver en god fællesskabsfølelse under de nuværende
vilkår.
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Orientering fra bestyrelsesmødet torsdag den 3. september 2020
De på Forældrekredsmødet vedtagne ændringer i skolens vedtægter blev underskrevet.
Datoer for årets bestyrelsesmøder blev fastlagt.
Bestyrelsen deltageler i DP’s virtuelle temadag for ledelse og bestyrelser på online-mød 06.10.2020
Årsmøde 2020 i Danmarks Private Skoler er begrænset til generalforsamling lørdag.
Den reviderede rygepolitik tager afsæt i Forældreskolens hidtidige rygepolitik, og bestyrelsen
tilslutter sig det fremlagte forslag. Teksten gøres tilgængelig på skolens webside.
Bestyrelsens temadag i 2020 afholdes den 12. november 2020.

Økonomi
Status på budgetteret årsresultat pr. 30.06.2020 blev gennemgået.
COVID-19-relaterede udgifter bogføres fortsat separat, så der er overblik over ekstraordinære
omkostninger.
Introdagene
God start på lærernes skoleår blandt andet med oplæg om Professionelle Lærings
Fællesskaber ved Niels Tange.
Skolestart
God skolestart. Restriktionerne er lempet, men er stadig mærkbare i vores hverdag.
Ændringer på baggrund af COVID-19
Hvis situationen kræver det, kan vi søge om anvendelse af nødbekendtgørelsen.
Vi følger løbende udviklingen og følger de gældende retningslinjer.
Der har i august været ét COVID-19 tilfælde på skolen. Vi søgte konkret vejledning hos Aarhus
Kommunes børn- og ungelæge og sendte klassen samt klassens lærere i karantæne.
Vi afvikler forældremøder som onlinemøder.
Vi planlægger at afvikle skole-hjem-samtalerne på skolen.
Skolefesten fredag 20.11 er aflyst. I stedet spiller forestillingen 18.11 og 19.11 i Herman’s
Lejrskolen for 8. årgang i uge 37 er flyttet til uge 18 2021. Praktik for 9. fastholdes i uge 37.
Uge 37 for 0. – 6. klasse er flyttet til uge 18 2021.
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Vi er udfordret på skolens arealer i denne tid. Vi kører pt. ikke med forskudte pauser, men med
indeordning for de ældste og opdelte pauser for mellemtrinnet.
Info om status på samarbejde med NØRD-arkitekt (tidligere SMAK) vedrørende lokaleplaner samt
indretning af personalerum og kontorer.
Meddelelser fra SFO
Tre nye ansatte.
Kathe ansat som pædagog.
Pædaogmedhjælperne i skoleåret 2020-2021 er: Mathias 27 år og ansat til udeteamet samt
Petra 29 år og ansat til indeteamet.
Planlægning i forhold til Covid-19
Der er tilrettelagt med udetid på skift. I den øvrige tid er børnene i deres stamklasser.
Trafikken i området
Aarhus Kommune ændrede per 15. august 2020 vilkårene for parkering på Christiansbjerg.
Det har haft betydning for trafikken i området. Skolen er i dialog med Aarhus Kommune og vil
aktivt arbejde for et hævet vejkryds med fodgængerovergang i krydset
Birketinget/Skovbrynet, så der kan etableres sikker skolevej fra Skovbrynet til
Forældreskolen.
Suppleanter til bestyrelsen har forespurgt om muligheden for at deltage på
bestyrelsesmøderne, så de er bekendt med bestyrelsens arbejde forud for næste
Forældrekredsmøde.
Cèline Vissing har indgået en aftale med en filmfotograf, så vi kan vise skolens børneliv på
informationsmødet for kommende 0. klasser, da forældrene pga. COVID-19-restriktionerne
ikke må gå rundt på skolen.

Forældreskolen Aarhus

●

Marselis Boulevard 17

●

9 / 29

8000 Aarhus C

●

Telefon: +45 8614 2122

Referat fra ordinært forældrekredsmøde i den selvejende institution
Forældreskolen Aarhus.
Onsdag den 11. august 2020 kl. 19.00 – 21.00

Valg af dirigent

Michael Meyer blev valgt som dirigent.
Mødeindkaldelse
Forældrekredsmødet blev konstateret lovligt indvarslet via ForældreIntra den 24. juni
2020.
Dagsorden er i overensstemmelse med skolens vedtægter.
Det blev konstateret, at der var 11 stemmeberettigede forældre til stede, 6
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer samt 5 medarbejdere, hvoraf 3 var
stemmeberettigede.

Bestyrelsens beretning

Formand Karsten Rovelt-Busch aflagde bestyrelsens beretning.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.
Skolelederens beretning
Viceskoleleder Peter Bisgaard og Pædagogisk Afdelingsleder Søren Michelsen aflagde
skolelederens beretning, da Skoleleder Celine Vissing var syg.
Der var ingen spørgsmål til skolelederens beretning.
Bestyrelsens fremlæggelse af det reviderede og godkendte årsregnskab til
orientering
Regnskabsfremlæggelse v/Karsten Rovelt-Busch
Spørgsmål til det fremlagte regnskab:
Der blev spurgt til indregning af byggesagsomkostninger vedrørende
byggesagen fra 2015 og advokathonorar vedrørende samme sag.
Byggesagsomkostningerne er løbende blevet driftsført og en oversigt over de
samlede byggesagsomkostninger er løbende blevet ajourført.
Advokatomkostninger er bortset fra i 2016 ikke blevet afregnet før den i
december 2019 fremsendte faktura. Fakturaen er bogført i december 2019
med forfald i januar 2020.
Bestyrelsen fremlægger det vedtagne budget til orientering
Budgetfremlæggelse v/Peter Bisgaard
Der var ingen spørgsmål til det fremlagte budget.
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Valg af medlemmer til bestyrelsen
Forud for Forældrekredsmødet var følgende forældre opstillet:
- Karsten Rovelt-Busch, forælder i 7X
- Hanne Jessen Krarup, forælder i 9X
På mødet blev der ikke opstillet yderligere kandidater.
Dermed blev Karsten Rovelt-Busch og Hanne Jessen Krarup genvalgt uden yderligere
valghandling.
Fastsættelse af højeste antal suppleanter og valg af suppleanter til
bestyrelsen, jvf. § 3, stk. 4 i Forældreskolens vedtægter
Det blev vedtaget, at der i det kommende år er to suppleanter, og på mødet opstillede
følgende forældre:
- Signe Engkjær Christensen mor til elever i 5X og 8X
- Lena Lykkegård mor til elev i 0Y
På mødet blev der ikke opstillet yderligere kandidater.
Dermed blev Signe Engkjær Christensen og Lena Lykkegård genvalgt uden yderligere
valghandling.
Forslag om ændring af skolens vedtægter
De foreslåede vedtægter blev vedtaget.
Behandling af indkomne forslag
Rygning i arbejdstiden
De foreslås at indføre røgfri skoletid på Forældreskolen.
Forældrekredsen bakkede op om forslaget om at indføre røgfri skoletid.
Der var en bred enighed blandt de fremmødte forældre om, at Forældreskolen skal være
en røgfri skole, hvor medarbejderne ikke ryger i arbejdstiden.
Bestyrelsen kvitterede for forslaget og undersøger, hvordan rygning i arbejdstiden kan
håndteres.
Eventuelt
Har skolen en pulje af midler fra de i foråret aflyste lejrskoler?
Hvis ja, kan midlerne da komme eleverne til gode på anden vis?
Lønudgifterne til de deltagende lærere er afholdt.
Øvrige udgifter til lejrskolernes gennemførelse dækkes af forældrebetaling.
Da lejrskolerne blev aflyst, er forældrene ikke blevet opkrævet deltagerbetaling, og der er
derfor ikke en pulje til rådighed.
Dirigent
Michael Meyer
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Orientering fra bestyrelsesmødet torsdag den 28. maj 2020
Orientering til bestyrelsen
Information fra Danmarks Private Skoler er videresendt til bestyrelsen i takt med, at informationen
er modtaget.
Bestyrelsen afventer fortsat nyt om mulighederne for gennemførelse af Forældrekredsmøde.
Forældrekredsmødet søges gennemført så snart det er muligt – tak til de, der er på valg, og som har
fortsat deres arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsesnetværk
Der er etableret et bestyrelsesnetværk for bestyrelsesformænd fra Aarhus private skoler, hvor KRB
deltager. I netværket er der blandt andet drøftet COVID-19-strategi.

Lindefest
Årets Lindefest blev gennemført i fire etaper, så vi kunne sikre afstand mellem eleverne.
Der var fællessang – som sædvanligt – og efterfølgende uddeling af is i klasserne.
Fase 2 – genåbning
Vi har haft alle elever på skolen i to uger. Der undervises fortsat efter bekendtgørelsen om
nødundervisning.
Det er klasselokalet, der er omdrejningspunkt for aktiviteterne, og så meget undervisning
som muligt gennemføres udendørs.
Undervisningen er fortsat tilrettelagt som fagdage.
Eleverne møder til forskudte mødetider, har forskudte pauser, og de forlader skolen på
forskudte tidspunkter.
Rutinerne fungerer godt og eleverne er gode til at huske håndsprit.
4. – 6. profiterer af den øgede plads i skolegården i pauserne, og vi ser andre aktiviteter end
normalt – det er godt at se deres kreativitet.
Skolens yngste elever har vænnet sig til den nye skolevirkelighed.
De ældste, der har kortere erfaringer med den nye skolevirkelighed, er fortsat ved at vænne
sig til de nye rammer.
De nuværende retningslinjer er mindre detaljerede end de først udsendte og handler nu
primært om:
- Hygiejne – håndvask, afspritning og nys i ærmet
- Afstand – forskudte pauser
- Isolation ved sygdomstegn
Vi lægger vægt på at efterleve retningslinjerne.
Der er igen mulighed for at sende elever på lejrskole, og vi sender 6. årgang til Bornholm i
slutningen af juni.
Fagfordeling og skema
Fagfordelingen er afsluttet, og skemaet for 2020-2021 færdiggjort.
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Dimission
Vi afventer nyt fra ministeriet, men er optaget af at kunne give dem en god oplevelse.
Vi har fortsat Hermanns og Ceres Park i tankerne.

Forældreskolen Aarhus

●

Marselis Boulevard 17

●

13 / 29

8000 Aarhus C

●

Telefon: +45 8614 2122

Orientering fra bestyrelsesmødet onsdag den 6. maj 2020
Status på genåbning
Der var håb om nyt fra UVM, men der er endnu ikke konkrete udmeldinger.
Der er forlydender om, at de ældste elever snart vil kunne møde.
Konkrete tilbagemeldinger fra fjernundervisning 9. årg.
• Det er godt for de ældste elever, at der nu er en fast struktur.
• Eleverne møder til tiden og deltager.
• Vi startede som novicer i forhold til fjernundervisning, og vi har flyttet os milevidt.
• Der foregår nu en god og systematisk undervisning, hvor der introduceres nyt stof, som eleverne
kan arbejde med individuelt og i grupper – og under lærerens vejledning.
Generelt er der et billede af, at eleverne er deltagende under de givne betingelser.
Fysisk fremmøde, udeundervisning
Der arbejdes med sanser, natur, udeundervisning og meget andet.
Lærerne giver udtryk for, at det giver helt nye muligheder, når man kun skal undervise halve
klasser.
Evaluering af undervisningsformen eleverne
De fleste lærere giver udtryk for, at de dagligt evaluerer formen ved dagens start og afslutning,
hvor der er fælles samling online.
Karaktergivning 8. – 9. årgang
Standpunkt ophæves til prøvekarakter i de obligatoriske prøver og i udtræksprøverne.
I formuleringen omtales standpunktskaraktererne som årskarakterer.
Tiden efter 10. maj
Det nuværende skema fortsætter mandag og tirsdag.
Vi forventer at undervise efter nyt skema fra og med onsdag.
Derudover arbejder vi med forskellige scenarier.
Økonomisk kompensation
Fripladspuljen - Fordelingssekretariatet arbejder på retningslinjer for udbetaling af tilskud til skoleog SFO-betaling til forældre, der bliver økonomisk ramt på grund af COVID-19.
Fordelingssekretariatet er langt i det forberedende arbejde, men venter på bekendtgørelsen fra
STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, UVM).
Status er, at aktstykket er sendt til Finansministeriet. Når aktstykket er godkendt i Finansministeriet
sendes det til STUK, der udarbejder den bekendtgørelse, der skal ligge til grund for
Fordelingssekretariatets retningslinjer for udbetaling.
Skolepjece
Skal redigeres og ajourføres.
Arbejdet er igangsat.
Lindebladet
Er netop udkommet online, så de hvilende artikler kan udsendes. Ny udgave udkommer fysisk og
digitalt til juni.
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SFO
SFO’ens morgen- og eftermiddagsrutiner i forbindelse med aflevering og afhentning blev justeret
på baggrund af de første dages erfaringer.
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Orientering fra bestyrelsesmødet onsdag den 22. april 2020
Økonomi
Status på budgetteret årsresultat pr. 31.03.2020 blev gennemgået.
COVID-19-relaterede udgifter bogføres separat, så der er overblik over ekstraordinære
omkostninger.

Status på nedlukning og genåbning
Medarbejderne har udvist stor fleksibilitet under og efter COVID-19-nedlukningen.
I perioden frem til påske blev der undervist efter et fleksibelt skema og med virtuelle
læringsrum.
Læringskurven har været stejl, men der er godt engagement og undervisningen er løbende
blevet udviklet.
Vi har været optaget af at tilbyde den rette undervisning og samtidig sikre, at eleverne ikke
oplever en overvældende lektiemængde.
Vi har aktiveret skolens PLF-grupper, der har afholdt digitale møder.
Skolens ledelse havde møde med alle klasseteams inden påske for at høre om status i hver
klasse.
I perioden efter påske undervises 0. – 5. klasse på skolen, mens undervisningen for 6. – 9.
klasse fortsat er virtuel - nu med fast skema mandag til fredag fra 8-13.
Vi har sikret rammer, der overholder retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, så der kan
tilbydes klasseundervisning for skolens yngste og arbejdspladser til skolens personale.
Eleverne er tydeligvis glade for at være tilbage i skolen blandt deres kammerater.
Undervisningen foregår primært udenfor – helt i tråd med retningslinjerne.
Vi prioriterer dialogen med skolens ansatte og vi prioriterer at være til stede ved aflevering af
børn om morgenen og ved afhentning om eftermiddagen.
Vi modtager positiv feedback på skolens indsats, rammer og undervisning.
Lejrskoler
Vi har forsøgt at flytte forårets lejrskoler til senere i dette skoleår.
Det har kun været muligt for lejrskolen for 6. årgang til Bornholm – og det er fortsat uvist, om
den kan gennemføres.
Lejrskolerne for 2. og 4. årgang kan ikke flyttes og er derfor aflyst.
I nogle af klasserne forsøger forældrene selv at arrangere ture for børnene i privat regi, så de
på et senere tidspunkt får en anden god klasseoplevelse.
Bestyrelsen er enig i, at lejrskoler ikke kan gennemføres med de nuværende begrænsninger.
Karaktergivning 5. – 7. årgang / 8. – 9. årgang
Karaktergivning på 5. – 7. årgang er ikke et lovkrav, men en lokal beslutning.
Det besluttes, at der ikke gives karakterer på 5. - 7. årgang ved tredje termin, men der gives
karakterer til 8. – 9. klasse ved tredje termin.
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Tiden efter 10. maj
Vi afventer nyt fra UVM, SST og Aarhus Kommune, så vi kan planlægge gennemførelse
af projektopgaver, mdt. årsprøver, Lindefest, sidste skoledag, dimission mv.
Det er skolens mål at gennemføre så meget som muligt inden for de givne rammer.
SFO
Aktiviteterne er delt mellem lokale aktiviteter på skolen og aktiviteter på engen.
Afhentning af børn sker ved henholdsvis stor og lille port, så forældrene spredes – dette
virker, og der er positiv feedback fra forældrene.
Der er relativt få børn, og det kunne være godt med flere børn i SFO’en.
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Orientering fra bestyrelsesmødet onsdag den 4. marts 2020
Elevrådets foretræde for bestyrelsen
Mødet blev suspenderet for at give taletid til skolens elevråd, der blev repræsenteret af Fine
Homann Vestergaard, 9Z (formand) og Christian Bisgaard Thomsen, 8X (næstformand).
Elevrådets repræsentanter orienterede om:
- Elevrådet mødes månedligt 1. – 9. klasse eller 4. – 9. klasse afhængigt af tema.
- Der vælges hvert år to indsatsområder – i år toiletter og skolegården
- Der nedsættes udvalg, der arbejde med de to indsatsområder. Alle fra 1. – 9. klasse kan melde sig
til udvalgsarbejdet. Dermed får kommer alle elevgruppers perspektiver i spil.
- De yngste elever bruger skolen på andre måder end de ældre elever – og omvendt. Dermed får vi
idéer på et bredt område.
- Tidligere projekter omfatter blandt andet: papirgenbrug og genbrugstema til jul.
- Ønsker til skolegården: en ny gynge, halvtag over bordfodboldbordet, et betonbordtennisbord.
- Toiletterne: De fleste elever bruger kældertoiletterne i MB17.
Der arbejdes med en kampagne, der skal opfordre til ordentlig håndtering af toiletterne og med
initiativer til små projekter.
- Ventilation af pigetoiletterne…?
Økonomi
Regnskab 2019 blev gennemgået og godkendt af skolens bestyrelse.
Fagfordeling
Tillæg til arbejdstidsaftale pga. ny kollektiv ferieaftale i forbindelse med den ny ferielov.
Derudover enkelte justeringer i aftalen. Fagfordelingen fortsætter planmæssigt.
Skilsmissegrupper
Forældreskolen har via Facebook orienteret om Ingeborg Kjær Hansens arbejde med
skilsmissegrupper. Indlægget er blevet delt på Danmarks Private Skolers Facebookside.

Harlem Globetrotters – Ceres Park
Skolens to 6. klasser blev inviteret til PR-arrangement med Harlem Globetrotters.
TV2 Østjylland, Aarhus Stiftstidende, GoFM, R4dio og NBA-podcast var tilstede.
Naturfagsmaraton
5X (MMA) og 5Y (WP) deltog i Naturfagsmaraton 2020.
Forældreskolens klasser vandt 5 ud af 10 konkurrence og dagens samlede vinder blev 5X.
Begge klasser er blevet fejret med fastelavnsboller.
COVID-19 (Corona-virus)
Skolen går med anbefalingerne og opdaterer løbende.
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Orientering fra bestyrelsesmødet mandag den 27. januar 2020
Ansættelse af skoleleder
Celine Vissing er ansat som ny skoleleder på Forældreskolen med tiltrædelse 1. marts 2020.
Interim Forretningsudvalg
Bestyrelsen sparrer som hidtil med PB og SM i perioden frem til 1. marts 2020.

Fagfordeling
Fagfordelingen er igangsat og personalet er orienteret om køreplanen, der svarer til de
tidligere års fagfordeling.
Pædagogisk lørdag
Der blev lørdag den 25. januar arbejdet med Professionelle Lærings Fællesskaber.
SM indledte med en status på arbejdet inklusive et tilbageblik til arbejdets begyndelse.
Niels Tange bidrog med input til organisering af gruppernes arbejde, herunder kontrakter
samt til arbejdet med dataregistrering.
Der var god energi og stort engagement blandt lærere og pædagoger.
Informationsmøder og indskrivningssamtaler
Der er afholdt informationsmøder om 7Z og 8Q. Der er god interesse for vores tilbud i
overbygningen.
Besøgsdage – positive tilbagemeldinger fra forældre og børn.
Selvevaluering, kapitel 3
Afsnittet tre i selvevalueringsmodellen er færdiggjort.
Afsnittet har overskriften ”Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse”.
Der er i arbejdet evalueringen fokuseret på de tre faggrupper samt KIE og PTS.
Afsnittet blev udfoldet.
Bestyrelsen godkendte afsnit tre, der offentliggøres på skolens webside.
Vedtægtsændring
Bestyrelsen indstiller til Forældrekredsen, at der foretages ændringer af skolens vedtægter
jf. fremlagte ændringsforslag.
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Orientering fra bestyrelsesmødet torsdag den 28. november 2019
Ansættelse af skoleleder
Ansøgningsfristen er passeret og det kan konstateres, at der var et stort ansøgerfelt.
Fem er udvalgt til samtaler, der afvikles i december 2019.
Interim Forretningsudvalg
Bestyrelsen sparrer med PB og SM i perioden frem til ny skoleleders tiltræden.
Der er via Lindebladet kommunikeret til forældrene om samarbejdet mellem bestyrelsens
forretningsudvalg og skolens ledelse.
Økonomi
Budget 2020 blev gennemgået og vedtaget.
Underskrifter til brug ved låneomlægningen blev indhentet.
Valgfag – eksamen og timefordeling
Der skal fremadrettet tilbydes to lektioner i valgfag på 8. årgang, og derfor er en justering af
timefordelingsplanen nødvendig.
I forslaget til ny timefordelingsplan har 8. og 9. årgang 35 ugentlige lektioner.
PTS bevares på 8. årgang.
Samfundsfag på 8. årgang reduceres fra 3 til 2 ugentlige lektioner.
Biologi 2/2/1 ændres til 2/1/2 på 7. – 9. årgang.
Sommerafslutning, Hermans
Stadionhallen er igen i år optaget på grund af koncertarrangement.
I stedet er Hermanns reserveret igen i år.
Idrætsdagen flyttes af samme årsag til Viby stadion igen i år.
Eksamensresultater
Forældreskolen rangerer som nummer 32 ud af 1400 skoler og er blandt de fire skoler, der som de
bedste i Aarhus Kommune, løfter med 0,7 over det forventede.
Besøg af læsekonsulent
Aarhus Kommunes læsekonsulent har to gange holdt oplæg på lærermøder i efteråret.
På det andet besøg gjorde PLF-grupperne status på deres arbejde siden konsulentens første
besøg. Det var en særdeles positiv oplevelse at høre om gruppernes arbejde og resultater, der
tydeliggjorde potentialet i PLF-gruppernes arbejde.
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Orientering fra bestyrelsesmødet mandag den 7. oktober 2019
Skolens ledelse
Skoleleder Rikke Christensen har opsagt sin stilling ved Forældreskolen til fratræden 30.11.2019.
Personalet orienteres 8. oktober og skolens forældre orienteres efterfølgende.
Økonomi
De indefrosne feriemidler skal overføres til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.
Skolens 2%-realkreditlån omlægges til lavere rente og med samme løbetid.
Den planlagte ombygning af skolens faglokaler skal i videst muligt omfang finansieres via opsparet
likviditet.
Selvevaluering
Selvevalueringens kapitel 7, specialundervisning, er afsluttet og blev præsenteret for skolens
bestyrelse.
En del af selvevalueringen er udarbejdelse af handleplaner. Handleplanerne er iværksat.
Gennemførte selvevalueringer kan læses på skolens webside.
Elevoptag
Der er indskrevet 40 børn til skolestart i børnehaveklasserne i august 2020.
Skolevejsanalyse
Skolevejsanalysen peger på to hovedpunkter omkring Forældreskolen:
- ønsket om at øge andelen af elever, der transporterer sig aktivt til og fra skolerne.
- ønsket om at øge trafiksikkerheden og den oplevede sikkerhed omkring skolerne.
Instruksen til skolepatruljerne præciseres, så skolepatruljerne straks orienterer kontoret, når
lyskrydset ved Marselis Boulevard ikke fungerer.
Skolefoto
Der var en række udfordringer omkring skolefoto i år.
Trods udfordringerne kan vi konstatere, at flere forældre end tidligere har valgt at købe fotopakker.
Deltagelse i udviklingsprojekt
Erhvervspsykolog Mads Kragh har fået fondsmidler til projektet ”Stress stopper vi sammen”.
Vi har indgået aftale om at være en del af projektet, hvor Mads Kragh i forlængelse af feltarbejdet
skal udarbejde en håndbog.
Forløbet starter 1. februar 2020.
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Orientering fra bestyrelsesmødet onsdag den 28. august 2019
Elevrådets fremadrettede deltagelse på bestyrelsesmødet
Elevrådet skal i løbet af året have foretræde for bestyrelsen, og de vil blive inviteret til at give et
indlæg på et af efterårets bestyrelsesmøder.
Selvevaluering – status på afsluttede og kommende emner
De planlagte evalueringer i 2018-2019 er alle afsluttet.
Økonomi
Skolens driftsøkonomi til og med 2. kvartal 2019 blev fremlagt for bestyrelsen.
Der er i sommeren gennemført en række større arbejder på skolen:
- Drænboring ved gymnastiksalen
- Renovering af toiletter i tagetagen
- Renovering af skolegårdens boldbane
Der var ikke afsat midler til udførelse af drænboringer, men udførelsen var nødvendig, da det er en
del af den projekterede sikring af gymnastiksalen.
Der var i budgettet afsat midler til renovering af toiletter i tagetagen i Marselis Boulevard 17.
Der var ikke afsat midler til renovering af boldbane, men udførelsen var nødvendig.
Finansiering af arbejdet er sket ved besparelser i andre dele af budgettet.
Pædagogiske Læringsfællesskaber
I dagene op til elevernes første skoledag arbejdede PLF-grupperne med ”kodning af klasselokaler”
som ét af skoleårets første projekter.
Arbejdet har resulteret i en større opmærksomhed på lokalernes indretning og placering af
læringsmaterialer.
SFO
Fra skoleårets start er SFO Lindehusets åbningstider udvidet, så der på skoledage er åben mandag
til fredag fra 07:00 til 08:00 og 13:00 til 17:00.
Der er i indeværende skoleår forsøgsvis åbnet for tilkøb af pasningstid i uge 42 og uge 7 i
Lindehuset.
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Orientering fra bestyrelsesmødet tirsdag den 13. juni 2019
Sproget mellem eleverne
Ved informationsmøderne for forældre/elever til de kommende 0X, 0Y, 7Z og 8Q har vi orienteret
om vores indsats, vores forventninger og om aktuelle udfordringer på de digitale medier.
Det er vores indtryk, at dette er blevet vel modtaget af elever og forældre.
Heidi Springs oplæg for 6. klasse, 7. klasse, medarbejdere og forældre var inspirerende og relevant.
I Heidi Springs bøger er der en lang række råd og øvelser, som vi i det kommende skoleår vil
inddrage i det daglige arbejde.

Orientering fra bestyrelsesmødet tirsdag den 2. maj 2019
Skolens politik for brug af computere og mobiltelefoner
Skolens regler og rammer er beskrevet på www.foraeldreskolen.dk.
SFO’ens politik er justeret i forhold til teksten på skolens webside, så telefoner og tablets nu kun
må benyttes efter 16:00.
Bestyrelsen finder de nuværende politikker for brug af computere og mobiltelefoner passende, da
de giver skolen mulighed for at fokusere på dannelsesperspektivet og iværksætte årgangs- og
klassespecifikke tiltag i arbejdet med digitale medier.
Prøve i valgfag, 7. og 8. årgang
Regeringen har besluttet at indføre obligatorisk valgfag på 7. og 8. årgang samt en obligatorisk
prøve i valgfagene på 8. årgang.
I folkeskolen skal skolerne udbyde håndværk-og-design og kan tilbyde billedkunst, musik,
madkundskab.
De Frie Grundskoler kan vælge at tilbyde ét eller flere fag.
På 8. årgang afsluttes valgfaget med en mundtlig prøve.
Der foreligger endnu ikke fagmål og prøvevejledninger for alle fag.
Der vil være begrænsninger på antallet af elever på hvert hold – derfor vil eleverne skulle afgive
første-, andet- og tredje-prioritetsønsker, som skolen kan fordele eleverne efter.
Sommerafslutning og Dimission på Hermans
Skolen har ikke mulighed for at afholde dimissionen på Ceres Park i år, da hele området er optaget
af Phil Collins koncerten.
Skolen har i stedet lejet Hermans, hvor der dog er færre pladser end i hallerne.
SFO-åbningstider
Det er besluttet af ændre SFO-åbningstiderne fra 7:00 – 17:00.
Der efterspørges mulighed for pasning i uge 42 (efterårsferien) og i uge 7 (vinterferien).
Der åbnes i skoleåret 2019-2020 op for pasningstilbud i uge 42 og uge 7 – en tilkøbsmulighed
tilsvarende det nuværende tilbud i uge 27.
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Referat fra ordinært forældrekredsmøde i den selvejende institution Forældreskolen
Aarhus.
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00

Valg af dirigent
Michael Meyer blev valgt som dirigent.
Forældrekredsmødet blev konstateret lovligt indvarslet via ForældreIntra.
Dagsorden er i overensstemmelse med skolens vedtægter.
Det blev konstateret, at der var 25 stemmeberettigede forældre til stede, heraf havde 4 medbragt
fuldmagt – i alt 29 stemmeberettigede var således repræsenteret

Bestyrelsens beretning
Formand Karsten Rovelt-Busch aflagde bestyrelsens beretning.
Spørgsmål til formandens beretning:
Når der kan konstateres tomme elevpladser i 0. klasse, er det da et udtryk for, at det
er vanskeligt at rekruttere?
Der mangler én pige på 0. årgang før årgangen er fyldt.
Vi arbejder aktivt for at få den sidste plads besat.
Hvor i regnskabet for 2018 er udlæg og tilgodehavender i forbindelse med
byggesagen synliggjort?
Under note 8: ”Andre omkostninger, ejendomsdrift”, ”Vedligeholdelse,
byggesagsomkostninger”
Under note 21: ”Tilbageholdte byggesagsomkostninger”
Kursusomkostninger er reduceret med 30%, men i beretningen nævner I, at I
prioriterer personalets efter- og videreuddannelse – hvordan hænger det sammen?
Skolen har i 2018 modtaget tilskud til efter- og videreuddannelse, og derfor er
nettoudgiften på denne post reduceret i forhold til tidligere år.

Skolelederens beretning
Skoleleder Rikke Christensen aflagde skolelederens beretning.
Spørgsmål til skolelederens beretning:
Der var ingen spørgsmål til skolelederens beretning.

Bestyrelsens fremlæggelse af det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering
Spørgsmål til det fremlagte regnskab:
I forbindelse med genopbygningen af skolens idrætssal er der realiseret udgifter for
cirka 3,2 millioner kroner. Denne udgift er driftsført?
Ja, udgiften er til dato driftsført i regnskaberne for 2016, 2017 og 2018.
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I forbindelse med byggesagen 2014-2015 er der et tilbagehold, der er bogført som en
gæld på cirka 1,9 millioner kroner?
Ja, det er korrekt.
Det vil sige, at ethvert tilkendt erstatningsbeløb, der overstiger 1,9 millioner kroner
vil påvirke likviditeten positivt?
Ja, det er korrekt.

Bestyrelsen fremlægger det vedtagne budget til orientering
Spørgsmål til det fremlagte budget:
Der var ingen spørgsmål til det fremlagte budget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Forud for Forældrekredsmødet var følgende forældre opstillet:
- Heidi Blaaberg, forælder i 1X
- Thomas Secher, forælder i 8X
- Thomas Frøslev, forælder i 5Y og 8Y
På mødet opstillede følgende forælder:
- Solveig Thinggaard Lydiksen, forælder i 3X og 5X
Efter skriftlig afstemning blev følgende kandidater valgt til skolens bestyrelse:
- Thomas Secher, forælder i 8X
- Thomas Frøslev, forælder i 5Y og 8Y
- Solveig Lydiksen, forælder i 3X og 5X
I forlængelse af valghandlingen blev følgende spørgsmål stillet:
Deltager suppleanterne på bestyrelsesmøderne uden stemmeret, eller deltager
suppleanterne ikke på bestyrelsesmøderne?
Suppleanterne deltager ikke på bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen vil drøfte forslaget om suppleanters deltagelse på
bestyrelsesmøderne.

Fastsættelse af højeste antal suppleanter og valg af suppleanter til bestyrelsen, jvf. §
3, stk. 4 i Forældreskolens vedtægter
Forud for Forældrekredsmødet var følgende forældre opstillet som suppleanter:
- Jacob Høgholt Madsen, forælder i 7X og 9X
På mødet opstillede følgende forælder:
- Annelise Rønn Laubel, forælder i 1X og 4X
Det blev vedtaget, at der i det kommende år er to suppleanter, der er valgt i denne rækkefølge:
1. suppleant:
Jacob Høgholt Madsen
2. suppleant:
Annelise Rønn Laubel
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Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt
I det forgange år har vi oplevet en skærpelse af krav til forvaltningen af data og herunder
personfølsomme data.
Sanktionerne og konsekvenserne af manglende opfyldelse af reglerne er så store, at de kan være
ødelæggende for virksomheder og organisationer.
En forælder er blevet opmærksom på, at Forældreskolen deler data med bl.a. Microsoft og Google eksempelvis via Google Class Room, og stillede følgende tre spørgsmål_
 Jeg beder bestyrelsen redegøre for hvilke data Forældreskolen deler med Microsoft.
Skolen har indgået en aftale med Microsoft om anvendelse af Office365, så skolens elever
har adgang til en officepakke.
Til identifikation af brugerne modtager Microsoft UniLogIn-brugernavn og adgangskode i
krypteret form.
Der foreligger en databehandler aftale med Microsoft, der sikrer, at Microsoft ikke
videregiver skolens data til trediepart.
 Jeg beder bestyrelsen redegøre for hvilke data Forældreskolen deler med Google.
Skolen har via WizKids indgået en aftale med Google om anvendelse af Google G Suite for
Education.
Til identifikation af brugerne modtager Google UniLogIn-brugernavn og adgangskode i
krypteret form.
Google G Suite for Education adskiller sig fra de øvrige gratis tilbud fra Google ved, at
data i Education-domænet ikke videregives til trediepart og ikke anvendes til kommercielle
formål.
 Jeg beder bestyrelsen redegøre for, hvordan Forældreskolen har indhentet samtykke fra
forældrene, således at delingen sker i overensstemmelse med Persondata forordningen
Skolen har ikke indhentet samtykke fra forældrene til anvendelse af de
undervisningsprogrammer, som vi har licens til.
Vores hjemmel til at dele elevernes persondata med udbyderne er en del af aftalen med
forældrene om undervisning af deres børn.
Skolen har indgået databehandleraftaler med samtlige af de virksomheder, hvor skolen har
licens til undervisningssoftware.
Skolen videregiver i den forbindelse kun de nødvendige oplysninger til leverandøren.
Der er dog opmærksomhed på aftalen med Google, idet en del af Googles services indgår i
Google G Suite for Education og en del af Google services indgår i Google Yderligere
Tjenester.
I databehandleraftalen er det beskrevet, at forældrene skal give samtykke til brug af
Google Yderligere Tjenester, når brugeren er under 18 år.
Skolen er i færd med at gennemgå Google Yderligere Tjenester, så kun de for
undervisningen nødvendige tjenester er aktiveret.
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Så snart der foreligger en endelig liste over de anvendte tjenester, vil forældrene blive
orienteret med henblik på indhentning af samtykke til deres barns brug af Google
Yderligere Tjenester.
I forlængelse heraf blev følgende spørgsmål stillet:
Hvordan orienterer skolen forældrene om håndtering af personoplysninger?
På skolens hjemmeside oplyser skolen om håndtering af persondata.
Se punktet ”Om Forældreskolen” – ”Praktisk” – ”Persondata”.
Herudover har skolen udarbejdet en Databehandlerrapport.
Rapporten ajourføres løbende og bliver revideret mindst én gang om året.
Hvordan orienteres forældrene om skolens forventning til digital kodeks?
Skolen arbejder på alle årgange med digital dannelse i undervisningsforløb, der er
målrettet den enkelte årgang.
Arbejdet med digital dannelse er en kontinuerlig opgave, der skal løses i et samarbejde
mellem skole og forældre.
Har skolen gjort brug af – eller overvejet brug af – sportslige ildsjæle for at skabe en modvægt i
forhold til mange unges stillesiddende aktiviteter foran computer- og TV-skærme?
Skolen har ikke faste aktiviteter på dette område, men inddrager gerne inspirerende
personer i undervisningen, når det måtte være aktuelt.
Det er ønskeligt, at flere forældre deltager på Forældrekredsmøderne.
Skolens opfordres til at overveje, hvordan dette kan ske?
Bestyrelsen overvejer hvert år, hvordan Forældrekredsmøderne bedst afvikles, og forslaget
medtænkes i det fremadrettede arbejde.
Bestyrelsen opfordres til at være mere opsøgende på kandidater med kompetencer, der måtte
ønskes ind i bestyrelsen, så bestyrelsen til enhver tid besidder de bedste kompetencer.
Forslaget medtænkes i det fremadrettede arbejde.
Tak for færdiggørelsen af skolens gymnastiksal – det glæder at den igen kan anvendes.
Tak til bestyrelsen for deres ihærdige og frivillige arbejde.
Har skolen overvejet at øge tilbuddet om lektiecafé, så det rækker længere end til 6. klasse?
Der har tidligere været tilbud om lektiecafé til og med 9. årgang. Der var dog ikke mange af
skolens ældste elever, der benyttede tilbuddet og derfor er det nu et tilbud til elever på 4. – 6.
årgang. Hvis der måtte være én eller flere elever på ældre årgange, der ønsker at benytte
lektiecaféen, vil vi dispensere, så de kan deltage.
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Orientering fra bestyrelsesmødet tirsdag den 5. marts 2019
Status på gymnastiksalen
De resterende udbedringsarbejder omkring gymnastiksalen blev drøftet.
Rambøll præsenterede oplæg vedrørende udførelse af dræn samt monitorering af status.
Forældrekredsmødet
Dagsorden blev gennemgået og opgaver fordelt.
Strategi for renoveringer, indkøb af undervisningsmaterialer, IT mv.
Der vil i det kommende år blive udarbejdet en overordnet plan for renoveringer og større indkøb.
SFO-åbningstider
Fra og med skoleåret vil Lindehuset være åbent i uge 42 og i uge 7.
Tilmelding er nødvendig og der vil være en tillægspris i forhold til daglig SFO.
Budget 2019
Budget 2019 blev efter indstilling fra økonomiudvalget godkendt af bestyrelsen.

Orientering fra bestyrelsesmødet tirsdag den 22. januar 2019
Status på gymnastiksalen
De resterende udbedringsarbejder omkring gymnastiksalen blev drøftet.
Status på syn-og-skønssagen ved Byggeriets Voldgiftsnævn blev gennemgået.
Selvevaluering
Arbejdet med afsnit 10: ”Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisningen” er
afsluttet.
Arbejdet med afsnit 1: ”Skolens profil og samlede undervisningstilbud” er tæt på sin afslutning.
Arbejdet med afsnit 2. 3 og 7 er igangsat og forventes afsluttet inden sommerferien 2019.
Forældrekredsmødet i marts 2019
Der blev gjort status på valg samt øvrige praktiske opgaver forud for det kommende
Forældrekredsmøde
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Orientering fra bestyrelsesmødet onsdag den 1. november 2018
Pædagogisk weekend
Fredag 05.10.18 og lørdag 06.10.18 blev der afholdt pædagogisk weekend for skolens personale.
Der var gæsteoplæg fredag og lørdag – to gode oplæg, der inspirerede til det daglige arbejde.
Status på gymnastiksalen
Der er tilfredshed med åbningen af gymnastiksalen og faciliteterne er taget i brug.
Der mangler endnu udvendige arbejder, men dette er ingen hindring for anvendelse af selve salen.
Kommunikation
Skolens webside og Lindebladet er bestyrelsens informationskanaler.
Bestyrelsen vil fortsat kommunikere nyt via Lindebladet.
Årsmødet i Danmarks Private Skoler
Bestyrelsens og skolens ledelse var repræsenteret på årsmødet, der bød på netværksarbejde og tre
gode indlæg:
Leo Komischke-Konnerup - om de Frie Grundskolers frihed og berettigelse
Bertel Haarder – om sit syn på de Frie Grundskoler.
Peter Lund Madsen – om hjernens udvikling.
Trivselsrapport
Den netop gennemførte trivselsundersøgelse blev præsenteret og drøftet.
Resultatet af trivselsundersøgelsen kan læses på skolens hjemmeside.

Orientering fra bestyrelsesmødet onsdag den 5. september 2018
Årsmøde i skoleforeningen Danmarks Private skoler
Dato for årsmødet er nu kendt. KRB og MK deltager.
Den øvrige bestyrelse opfordres til at deltage i det omfang, det er muligt.
Pædagogiske tiltag
Kompetencehuset Heckmann holdt 28. august. oplæg for skolens lærere omkring emnet evaluering.
Skolens personale afholder i oktober pædagogisk med oplæg af Per Fibæk Laursen og Rikke Yde.
Dynamikgruppen er godt i gang med planlægning af skoleårets projekter.
Arbejdet med ”Fri for mobberi” er godt i gang og drives af Lindehusets pædagoger.
Økonomi
Resultatet af kvartalsopgørelse pr. 30.juni blev gennemgået.
Meddelelser fra SFO
Lindehuset åbnede 1. august (otte dage før skolestart), hvor primært børnehaveklassebørnene
mødte.
Der er ansat to nye pædagogmedhjælpere
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