Referat af ÅRSMØDET torsdag den 7. oktober 2004 kl. 19.30

Bestyrelsesformand Bobby Zachariae bød alle velkommen og gennemgik efterfølgende
dagsordenen.

1. Valg af dirigent
Mette Lund Thomsen – forældre i 4.a. – blev valgt som dirigent. Mette Lund Thomsen kunne
bekræfte at årsmødet var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.

2. Valg af referent
Skolens administrative afdelingsleder Tonja Althaus blev valgt som referent.

3. Beretning fra bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig overfor forsamlingen, så alle fik sat ansigt på
medlemmerne. Ligeledes præsenterede samtlige medlemmer i FU sig for forsamlingen.
Tilfredshedsundersøgelsen blandt forældrene fra sidste år viste, at der var en stor tilfredshed
med skolen og dennes udvikling. Succeskriteriet for antal besvarelser var fra FB valgt til at være
på 75% og følgende resultater fremkom bl.a. af undersøgelsen:
•
•
•

•

Oplevelse af barnets trivsel på N. Kochs Skole 94%
Tilfredshed med det faglige niveau
84%
Generel tilfredshed med N. Kochs Skole
92%
o Tilfredshed med kvaliteten af undervisningen i boglige fag
o Tilfredshed med skolens værdigrundlag og daglig ledelse
o Kvaliteten af børnenes indbyrdes relationer og oplevelsen af de ansattes indsats
på dette område
Oplevelse af og tilfredshed med lærerne
o Engagement
91,7%
o Faglige niveau
89,7%
o Pædagogiske niveau
83,9%
o Omsorg for eget barn
80,2%
o Omsorg for klassen som helhed 78,8%

Ud fra tilfredshedsundersøgelsen var der 6 punkter, som FB skulle arbejde videre med.
•

12% har oplevet at deres barn har været udsat for en grad af mobning

Dette lever bestemt ikke op til skolens norm og derfor er der blevet gjort følgende indsatser. Vi
har bl.a. undersøgt om der var særlige mønstre, som kunne være årsagen hertil – det vil sige
bestemte klassetrin, etager mv. Heraf kunne ses, at det ikke er et generelt problem, idet der er
større forskelle de enkelte klasser i mellem, uden at man dog kan finde et mønster.
N. Kochs Skole er nu tilmeldt kampagnen ”mobning ud af Århus”.
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Vi har uddannet vores egen AKT-lærer (adfærd / kontakt / trivsel) – Charlotte Westphall fra RØD
– og hun er til rådighed for samtlige etager. Efterfølgende vil vi evaluere på dette tiltag og vi er
allerede i gang med at uddanne 1 lærer fra GUL og 1 lærer fra GRØN/BLÅ som AKT-lærer.
Med fokus på krav til undervisningsmiljøet i 6.-9. klasse har vi i samarbejde med Elevrådet
udarbejdet et spørgeskema, som er blevet udfyldt af nævnte klassetrin. Vi er endnu ikke færdige
med at bearbejde resultatet af undersøgelsen, så denne vil vi kunne berette mere om på næste
årsmøde. Materialet er ikke blevet udsendt til de mindre klasse, da skemaet krævede, at børnene
kunne læse, men på sigt får vi også udarbejdet et skema til de mindre klasser.
Ligeledes har vi Bente Lynge som ekspert på nævnte område dagligt på skolen.
•

Udvikling / opgradering af fag (det vil sige for meget eller for lidt undervisning)

Vi har valgt ikke at igangsætte nogle tiltag på RØD og GUL, da der her har været mange nye
udviklinger på disse etager i gang og etagerne har derfor haft behov for ro. Bl.a. har etagerne
arbejdet med aldersintegreret undervisningsformer,
Til gengæld har vi haft nedsat en studiekreds på GRØN/BLÅ, hvor vi efterfølgende har tilføjet
flere undervisningsmoduler til dansk, idræt, naturfag samt større fokus på de kreative fag.
Udviklingspuljen har bevilget nogle ekstra timer for at de enkelte teams kunne udvikle disse
områder.
•

Information fra ledelse, bestyrelse, etage samt hjemmeside

Dette punkt valgte vi som hovedtema på vores FB-arbejdsdøgn, hvor vi skulle kigge på alt det
skriftlige materiale som er mellem skolen og forældrene. Lisbeth Qvourtrup – lærer på
GRØN/BLÅ – har efterfølgende lavet en registrering af materialet samt forslag til fremtidige tiltag,
som vi nu skal i gang med.
Bl.a. kan nævnes følgende:
•
•
•
•
•
•

Folderen er fortsat meget informativ og har et godt format og indhold. Så denne bliver i
sin nuværende form.
Sommerbrev samt nytårshilsen fra Stig. Der vil blive arbejdet med en bredere og oftere
information på sigt – eventuelt som nyhedsbrev fra ledelsen.
Avisen skal ikke opfattes som en informationskilde, men avisen er et pædagogisk
redskab, som børnene er glade for.
Elektronisk post bliver opprioriteret og der vil ligeledes blive lagt vægt på de forældre,
som ikke har internet-muligheder.
Der bliver løbende arbejdet med hjemmesiden, så denne er mere informativ og ajourført.
LærerIntra samt ElevIntra bliver der også arbejdet med på nuværende tidspunkt.

Så vi har gang i mange tiltag for at optimere informationerne, som ønsket.
•

Rengøring og de fysiske rammer

Siden sidst er den daglige rengøring nu overtaget af et rengøringsfirma og dermed bliver der nu
gjort rent oftere i klasselokalerne samt i fælles arealerne. Toiletterne bliver gjort rene 3 gange
dagligt. De foreløbige erfaringer er, at det er blevet en smule bedre på nogle områder.
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Etagerne på GRØN/BLÅ er blevet renoveret. Der er derudover blevet opført nye lokaler til 10.
klasserne i opgang H. Vi har ligeledes effektueret et nyt musiklokale – MUSIK4 – i opgang E.
•

Kvalitet i dialogen mellem lærere og forældre

Til dette punkt har der generelt været en høj tilfredshed, men set ud fra de anførte kommentarer
er det i forbindelse med ledelsens håndtering af eventuelle tvister mellem lærere og forældre,
hvor der har været lidt utilfredshed.
Derfor blev der nedsat et spilleregeludvalg, som i fællesskab har fået udarbejdet et sæt
spilleregler, som naturligvis hænger sammen med det overordnede værdigrundlag. Disse
spilleregler vil blive præsenteret og skal ligeledes diskuteres i henholdsvis 0. og 6. klasse, hvor
udvalget vil være med som igangsættere, ordstyrere og konsulenter i processen.
Den udarbejdede folder bliver snarest sat i produktion.
•

Fra hvilket klassetrin bør der gives karakterer

Ud fra undersøgelsen var der 68%, som ønskede karakter indført tidligere end 9. klasses niveau.
Dette bliver nu indført, så karakter nu gives fra 8. klasse til og med 10. klasse og i samtlige fag,
ligesom der bliver vurderet på indsatsen.

Da skolen udvikler sig løbende, bør der laves en ny tilfredshedsundersøgelse igen om fx 1-2 år
for at kunne vurdere de udvalgte områders effektivitet.

4. Beretning fra skolelederen
Hvert år bliver der udarbejdet en tilsynserklæring for de private skoler, som skal være tilgængelig
på vores hjemmeside. Stig læste uddrag af denne erklæring op for forsamlingen.
Elevtal pr. 5. september var: 510 elever. Dette er faktisk 10 elever for lidt i forhold til de nye 10.
klasser. Dette giver os en manglende indtægt på kr. 750.000 for disse elever.
Vi har i år oprettet og satset på et 10. klasses center, bestående af følgende tilbud: FILM10,
MUSIK10 og FODBOLD10. Vi har lagt megen vægt på muligheder og gode samværsformer for
at kunne skabe det mest optimale miljø for eleverne og lærerne.
I FILM10 har vi ansat en ny lærer pr. 1. november, da den nuværende lærer har skiftet job. I
FODBOLD10 samarbejder vi med Århus Fremad og det går rigtig godt. I MUSIK10 nåede vi ikke
det forventede antal elever, men vi samarbejder med Musikkonservatoriet og vi håber, at
rygterne kører rundt i byen og at der vil være flere elever til næste år.
Vi påbegynder en ny 10. klasses linie til næste år og det bliver formentlig en
gymnasieforberedende linie, hvor vi vil samarbejde med Katedralskolen.
Norsk Sekvenstræning har tidligere lejet lokaler hos os og da dette ikke længere var muligt,
iværksatte vi ombygningen af de nye lokaler til 10. klasserne for derved også at kunne få en
indtægt ind igen.
GRØN etage har fået tilføjet mobile vægge i klasselokalerne, derved er lokalerne blevet mere
fleksible. Ligeledes har BLÅ også fået mobil væg i et af lokalerne. Hele ombygningen var et
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noget større projekt end vi forventede - også økonomisk. Ligeledes var vinduerne i bygning E til
H meget slidte og trængte i den grad til en renovering. Vi har efterfølgende undersøgt priser på
nye vinduer, som er vedligeholdelsesfrie, og disse er nu ved at blive skiftet.
Vi har efter studiekredsen på GRØN/BLÅ valgt at se på effekten af en stor samlet årgang. Det vil
sige i stedet for 24 elever i a. og 24 elever i b., så har vi nu én 6. årgang med 48 elever. Vi skal
endnu gøre os nogle erfaringer med dette, inden vi kan se hvordan det fungerer, men det største
problem vi faktisk har i dette forsøg, ser ud til at være forældrene i mellem. Børnene har hurtigt
accepteret de nye forhold og hinanden.
Der bliver p.t. arbejdet med en ”sorgplan”, som indeholder handlemuligheder i forbindelse med
dødsfald i familien eller på skolen. Denne plan er under udarbejdelse.
FB og FU har kigget på området på hjemmesiden, når denne politik er færdig.

Kost

og

ernæring.

Dette

bliver

lagt

ud

Med hensyn til alkoholpolitikken så blev denne jo vedtaget og formuleret sidste år (står også i
folderen). Skolefesten forløb meget rimelig i forhold til den nye politik, men flere opgange i bl.a.
Barthsgade klagede over at der stod tomme flasker i deres opgange.
Der er igangsat en skolevejsanalyse i ugerne 43-45 hos Århus Kommune, som nu også omfatter
de private skoler. Eksempler kunne fx være parkeringsproblemer samt hybenbuskene på
Trøjborgvej. Materiale i form af spørgeskema bliver udsendt til forældre i 0.-3. klasse snarest.
Sodavandsdiskotek på Train for 8.-10. klasse i samtlige private skoler i området blev en kæmpe
succes. Det var gratis for børnene at deltage, da skolerne betalte alle omkostningerne og hvor en
sodavand kun kostede kr. 10,-.
Stor tak til alle vore medarbejderes indsats i det forgangne år. Vi har en del medarbejdere, som
virkelig gør en stor indsats på skolen, både lærerne, pedellerne og det øvrige personale, som alle
tager et stor ansvar i alle mulige sammenhænge.
•

Spørgsmål

Spørgsmål om det er tilfredsstillende, at N. Kochs Skole med hensyn til karakter ligger på
landsgennemsnittet. Dette blev drøftet.
Vore resultater svinger med årgangene, nogle gange ligger vi faktisk højt, og så længe vi ikke
kommer under gennemsnittet, er dette tilfredsstillende. Ligeledes vægter vi ikke rapporter i den
grad, men kigger mere på vores børn og hvad de laver efter endt skolegang. Alle er blevet
selvstændige individer og flertallet læser videre på højere uddannelsessteder.
Holdning til rygepolitik blev drøftet.
Dette er et tilbagevendende diskussionsemne, hvor skolens holdning er ikke at lave/danne
subkulturer, hvor samarbejdet og det sociale samvær bliver ødelagt grundet for stramme regler.
Rygning er tilladt under halvtaget for børnene i skolegården og for de voksne ligeledes uden for
på altanerne eller i skolegården.

5. Revideret regnskab forelægges (bilag)
Vi har afholdt økonomimødet lige inden afholdelse af årsmødet, hvor
gennemgået regnskab samt revisionsprotokol meget detaljeret. Ingen bemærkninger.

vi

har
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 2 stk.
Kjeld Hansen (7. og 9. årgang) har været i bestyrelsen siden 2001 og han ønsker ikke genvalg.
Søren Iversen (2.a) er indtrådt i bestyrelsen i foråret 2004 og har været suppleant siden 2003.
Søren ønsker valg til bestyrelsen.
Der var ikke indkommet forslag til nye kandidater. Men følgende kandidater meldte sig på mødet:
•
•
•

Henrik Holm (4.b. og 7. årgang) har tidligere siddet i bestyrelsen og ønsker nu at stille
op igen.
Hanne Hammer (1.b.) ønsker at stille op
Britt Sofia Kristensen (4.a.) ønsker at stille op som 2. suppleant.

Inden afstemningen gik i gang blev det vedtaget at Søren, Henrik samt Hanne er på valg til
bestyrelsen. Den kandidat som får færrest stemmer vil blive valgt til 1. suppleant.
Valget blev gennemført med stemmesedler, hvor der skulle påføres 2 navne af de 3 opstillede
kandidater. Resultatet blev følgende:
Hanne fik 49 stemmer og blev valgt som bestyrelsesmedlem
Søren fik 34 stemmer og blev valgt som bestyrelsesmedlem
Henrik fik 33 stemmer og blev valgt som 1. suppleant
Den nye bestyrelse konstituerer sig ved førstkommende fb-møde – tirsdag den 19. oktober 2004.
Bestyrelsen takkede Kjeld Hansen for hans arbejde og engagement i bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter
Se punkt 6 – valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Eventuelt
Der var indkommet 2 forslag pr. mail. Disse forslag var ikke med på den oprindelige dagsorden.
Efterfølgende er forslagene sendt med børnene hjem, så alle har fået dem.
Forslag I - 3-punktseler i busser
Forslaget er indsendt af Karen Rais-Nordentoft på vegne af 4.a.’s forældre.
N. Kochs Skole benytter udelukkende busser med 3-punkt seler, når eleverne transporteres i
lejede busser. Det er den medfølgende lærers ansvar, at hver enkelt elev benytter sele.
Begrundelse:
Det gælder vores børns sikkerhed.
Al trafikulykkesforskning viser, at brug af seler i alle typer køretøjer mindsker risiko for svære
såvel som mindre kvæstelser.
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Vi bør lære af ulykker, der allerede er sket. Der er ingen grund til at vente på den næste. Sidste
år kørte en bus fuld af konfirmander fra Århus ud i rabatten og væltede. En læge, der ofte
arbejder med trafikuheld - og far til en af de forulykkede - har uofficielt udtalt, at de skrammer og
småkvæstelser, som konfirmanderne fik, netop kunne være undgået, hvis de havde siddet
fastspændt.
Mange busudlejningsfirmaer har busser med seler. Ved kun at bestille busser med 3-punkt seler,
er N. Kochs skole med til at stille krav til busselskaberne om at sørge for montering af seler - til
alles gavn.
Forslaget blev drøftet, da der ikke findes busser med 3-punkt seler endnu. Der var enighed om,
at der til næste år skal fremgå i kontrakter med busselskaber, at N. Kochs Skole skal have
busser med 2-punkt seler i ved samtlige transporter (selskabet har ikke busser med 3-punkt seler
i).
På nuværende tidspunkt vil vores busselskab forsøge at give os busser med 2-punkt seler i
busserne, men da dette ikke var et krav fra kontraktens begyndelse, kan skolen ikke garantere at
dette kommer i busserne ved alle transporter.
Herefter blev forslaget med den nævnte tilføjelse vedtaget ved håndsoprækning.

Forslag II - Lukning af skoleboden
Forslaget er indsendt af Åge Rais-Nordentoft på vegne af 4.a.’s forældre.
En stor gruppe forældre i 4.a. foreslår hermed at skoleboden lukkes. Vi finder ikke at skoleboden
lever op til skolens målsætning om at N. Kochs Skole skal være verdens bedste skole. Vi synes
faktisk ikke at skoleboden drives med respekt for børnene.
Hver dag er der kø op og ned af trapperne og det ligner en banegård når boden er åben.
Børnene i 0.-1. og 2. klasse går glip af historieoplæsning og madfællesskab, fordi de spilder tid
på at stå i kø meget længe. Når de endelig når frem til skranken er udvalget af mad i boden
ernærigsmæssig skodagtigt. Forældregruppen kan samtidig forstå at der bruges flere
hundredetusinde kroner årligt på at drive en bod der ugentligt præsenterer franske hotdogs som
dagens madtilbud.
Boden har været oppe til diskussion tidligere. Trods dette kan vi ikke se nogen kvalitativ ændring.
Børnene har en lang arbejdsdag og krav på en ordentlig ernæringsmæssig kost.
Hvis boden lukkes, vil det give skolen mulighed for en tænkepause: hvordan kan vi sikre
børnenes adgang til god mad en uheldig dag, hvor de har glemt madpakken? For vi synes
naturligvis, at der skal være et godt tilbud til børnene om et alternativ til madpakken.
De penge der nu hældes i bodens junk kan man jo så bruge til gratis frugt en gang om ugen eller
andet sjovt.
Forslaget blev drøftet, herunder bl.a. at lukke boden som så ville udløse en tænkepause til, hvad
vi vil gøre i fremtiden - kunne vi eventuelt tilknyttes den kommunale ordning, boden følger den
kommunale skolemads kvalitet med salat fra gartner og godt brød fra bageren, den økonomiske
side af bodens drift, skoleboden som alternativ i stedet for madpakken, kostmæssige baggrund
for personalet i skoleboden mv.
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Oskar – formand for Elevrådet - har drøftet punktet på Elevrådet samt spurgt alle klasser på
GRØN/BLÅ om deres holdning. Vi er alle enige om at beholde skoleboden, men vi synes at den
skal forbedres.
Afstemning blev efterfølgende gennemført ved håndsoprækning om boden skal lukkes – ja eller
nej?
For:
Imod:
Ved ikke:

5 stemmer
Tydeligt flertal
10 stemmer

Enighed om at boden ikke skal lukkes.
Hvis der fremkommer forslag om et udvalg, som skal optimere udbudet i boden, skal emnet
tages op i FU og på sigt i FB.

9. Eventuelt
Er skolens legeplads godkendt?
Nej - legepladsen er ikke godkendt, da vi ikke er en del af det offentlige system.
Skolen har et lejemål til salg i Christiansgade 25, hvis dette har interesse for nogen. Der er
mulighed for at indrette en super lækker lejlighed og prisen er kr. 1.000.000,-. Henvendelse til
Stig.
Kunne der i fremtiden indrettes en café på skolen?
Grundlæggende har vi afvist alle disse forslag, da der for det første ikke er nogen økonomi i
disse projekter, ligeledes skal vores personale bruge meget tid på oprydning, tømme
skraldespande mv. og derved bruger vi for mange ressourcer på andet end selve
undervisningen.

Mødet hævet kl. 22.42!
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