Referat repræsentantskabsmøde 5.4.2018

Torsdag den 5. april kl. 19.00-21.00 Under Uret (lærerværelset)
1.

Velkomst ved bestyrelsens formand og mødeleder

Anya Schlosser

Fraværende: 0b, 1a, 6.c, 8.a, 8.b, 9.a
Det er vigtigt at give besked på kontoret, hvis man skifter repræsentant/suppleant i klassen.
2.

Godkendelse af og kommentarer til referat fra repræsentantskabsmødet
den 15.11.17 (se bilag)

Anya Schlosser

Det fremgik ikke af referatet at skolen ikke har nogen officielle regler ang. mobiltelefoner, men det er
noteret af ledelsen. Skolens holdning er, at det er et forældreansvar, og vi ønsker ikke en fast politik for det.
Det er op til klassens lærere og pædagoger (JF).
3.

Nyt fra elevrådet (2-3 elever)

Elever

Albert/Suphan: Vi er i gang med at planlægge en fest for 7-9 kl. i maj måned. Der blev spurgt til skinbetting
som kom op på sidste møde. Der var forslag til at man kunne lave en kampagne om “onlinespil” på nettet.
4.

Robotterne kommer – hvad gør vi på ESS
– oplæg og mulighed for ”hands on”

Stefan Pindstrup

Stefan SP holder et oplæg om robotteknologi og kodning/programmering i undervisningen på ESS. Han
fortalte om konferencen BETT, som er en kæmpe samling af delegationer fra hele verden, der fremviser ny
læringsteknologi. Vi vurderer at LEGOs produkter er af meget høj kvalitet. SP gennemgik principperne for
block-programming www.code.org. SP præsenterede kort de læringsteknologier til programmering, vi har
indkøbt til skolen Lego Weedo og Lego Mindstorm. Vi så en film om Lego Weedo, der kan findes på nettet.
Vi har købt Legos videnskabs-pakke til klassisk fysik og vedvarende energi. Vi så en film om Lego
mindstorm, der findes på nettet. SP gennemgik kort Microbit fra BBC, som fylder meget i det engelske
skolesystem. www.makecode.com. Vi kiggede på en lille udstilling som SP havde stillet med skolen
læringsteknologi til videnskab og teknologi, robotter og programmering. Tak til Stefan. Informer gerne ude
i klasserne.

6.

Byggeri – status
Sommerens projekter - orientering

Peter Risgaard/John Flyvholm

Vi har sikkerhed for at der ikke er skimmel i overetagen. Der er positive tilkendegivelser fra forsikringen. Vi
regner med at vi til sommerferien kan bruge overetagen igen. Vi forbedre lysforhold, regulering af varme,
udluftning samt akustik. Vi har fået lovet til at lave i et pause i afdraget for at finansierer fremtidig byggeri -

overbygning til gymnastiksalen. Men vi holder en pause på et år, da personalet og elever er “brugte”, efter
årets byggeri. Det er planlagt at byggeriet starter sommeren 2019. Et andet projekt er sløjdlokalet som skal
rykkes ind i nuværende spejlsal for at give sløjd bedre forhold. Vi tror på at det bliver til noget. Vi for
gælder ikke skolen men spare op så fremtidige projekter kan finansieres. lokal-høringer er gennemført med
positive tilbagemeldinger fra kommunen. Naturfagslokalet bliver forbedret så endevæggen rykkes ned og
lægges sammen med depotet. Legeredskaber der er gået i stykker pga. byggeriet skal repareres. Der blev
stillet og svaret på spørgsmål til processen fra ledelsen.

7.

Hvilke udfordring/konsekvenser vil en evt. lockout
give ESS – ansatte, elever og forældre

John Flyvholm

Vi er under det statslige regi. Hvis der opstår konflikt, er nogle skole i Aarhus udtaget, men ikke vores. Men
vi rammes stadig af lockout, hvis staten varsler den. Det får desværre vidtrækkende konsekvenser for os alle
sammen, hvor skoledelen lukkes (der bliver ingen undervisning). Men SFO er ikke lockoutramt. Men kun de
børn, der er relevante for SFO. Ledelsen skriver ud til forældre mht. hvordan de bør forholde sig til skolens
faciliteter og SFO mht. en evt. lockout.

8.

Korte meddelelser fra:

Klasserepræsentanter: rengøringsstandarten i SFO kunne være bedre. Indeklimaet i kælderen kunne være
bedre mht. luftkvaliteten og temperatursvingninger. Kan man lave en anden form på
skole-evalueringensblanketten - kunne man udforme det som en elektronisk afkrydsningsformular
(kvantitativ til kvalitativ analyse).
Lærerråd
SFO
Skolens bestyrelse Der vil komme en tilbagemelding på årets skoleevaluering, som desværre bliver
forsinket.
Skolens ledelse
Ledelsen opfordrer til at repræsentanterne tager punkter med fra skole-evalueringen
med på forældremøder. Næste år på denne tid skal personalet på studietur.
9.
Evt.
Der bør fortælles, hvorfor vi kræver, at eleverne har egen computer med i brevet vi sender til forældrene.

VEL MØDT
Anya Schlosser

John Flyvholm

