- vi vil være ”verdens bedste skole” – for børn

Referat af ÅRSMØDET torsdag den 13. oktober 2005 kl. 19.30

Bestyrelsesformand Bobby Zachariae bød alle velkommen og gennemgik efterfølgende
dagsordenen.

1. Valg af dirigent
Mette Lund Thomsen – forældre i 2.a. og 5.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
Hovedområder som FB har fokuseret på:
-

børnenes trivsel

Mobning samt oplevelse af indbyrdes relationer set i forhold til forældrene har der været
fokus på siden tilfredshedsundersøgelsen blev udarbejdet for 2 år siden. Der er efterfølgende
blevet uddannet 3 AKT-lærere (Adfærd / Kontakt / Trivsel), som kan hidkaldes af alle lærere.
Men hvordan er børnenes oplevelse af hinandens relationer? Det er bl.a. en af de ting som
FB vil beskæftige sig med i fremtiden ligeledes begrebet rummelighed – både forældre og
lærere skal kunne rumme alle typer af børn.
-

faglig og pædagogisk udvikling

Der arbejdes fortsat med udvikling af årgangsundervisning i 6. – 10. klasse, da de foreløbige
forsøg har været succesrige.
Der er blevet indført karaktergivning fra 8. klasse og dette fortsætter vi med.
På det årlige FB-arbejdsdøgn har FB arbejdet med skolens pædagogiske grundlag og
praksis som er en spændende proces - dette vil der blive arbejdet mere med.
-

information fra skolen

Det var et ønske fra forældrenes side, at der skulle mere information fra ledelsen samt FB.
Dette er opnået ved en større brug af elektronisk kommunikation og hjemmesiden har virkelig
udviklet sig. I enkelte klasser bliver kommunikationen nu foretaget via Forældreintra og der er
flere klasser som ønsker at blive koblet på denne mulighed.
Skolens folder udkommer nu i 2 udgaver – en til nuværende forældre og en til nye og måske
kommende forældre.

N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C
tlf.: 8732 1999, fax: 8732 1991, kochs@kochs.dk, www.kochs.dk

Der er blevet udarbejdet en folder omhandlende 0.-5 klasse og ligeledes også for 6.-9.
årgang.
Der er blevet udarbejdet 4 foldere til 10. klasserne – en folder pr. linie.
Og sidst men ikke mindst nu er der en velkomstkuvert til alle nye elever som bl.a. indeholder
al vigtig information samt en N. Kochs Skole t-shirt.
-

relationer mellem forældre, lærere og børn

Der er blevet udarbejdet en folder – spilleregler – som indeholder relationer mellem forældre,
lærere og børn. Folderen blev udsendt i forbindelse med Stigs sommerbrev til alle. Der er
nedsat et udvalg som internt informerer især 0. klasserne samt 6. årgang. Erfaringerne fra
disse informationsmøder vil blive indsamlet i år og til næste årsmøde kan der berettes mere
om dette projekt.
-

kost m.v.

Der er planlagt besøg af teknisk skole som vil være i skoleboden 1 uges tid. Bodens
medarbejdere samt de besøgende vil i samarbejde kunne inspirere hinanden. Da skolen som
bekendt ikke har mulighed for at tilbyde husgerning grundet de fysiske rammer, så bliver der
nu tilbudt undervisning i faget i ungdomsskole-regi for 8. årgang. Undervisningen vil foregå
på Samsøgadeskole.
Der bliver opsat en vandkøler på prøve snarest muligt for at sikre muligheden for dejligt koldt
drikkevand til alle.
-

FB’s arbejdsprocesser

FB har nu fået udarbejdet en beskrivelse af strukturen, arbejdsopgaverne samt
arbejdsformen, så alle kan få indsigt i dette. Beskrivelsen kan ligeledes læses på
hjemmesiden.
Det er på et tidligere årsmøde blevet besluttet, at skolen skal ligne det omkringliggende
samfund med hensyn til børn med anden kultur og sproglig baggrund. Det betyder at over en
10-årig periode skal skolen forsøge at få ca. 10% af denne målgruppe på skolen. I dag ser
tallene ud som følger:
0.-2. klasse
3.-5. klasse
6.-9. årgang
10. klasse

14,7%
6,2%
5,8%
5,2%

Med nævnte opgørelse må man sige at målsætningen følges pænt.
Herefter takkede Bobby Zachariae for god ro og orden og gav ordet videre til Stig Madsen.

4. Beretning fra skolelederen
-

elevtal

Elevtallet pr. 5. september var: 565 elever. Skolen har plads til 566 elever. Skolen har aldrig
haft så stort et elevtal i hele skolens historie. Det største elevtal, der sidst har været var midt i
50’erne, hvor skolen havde 555 elever.
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-

10. kl. center

Der er blevet bygget et 10. kl. center op ad åre, hvor de tidligere 2 10. klasser er nu blevet til
4 linier. FILM10, FODBOLD10, GYMNASIE10 og MUSIK10 med 99 elever i alt.
Til disse 4 linier er der blevet skabt nogle gode samarbejdspartnere såsom Musikkonservatoriet med praktikanter til MUSIK10, Århus Fremad arbejder vi sammen med til
FODBOLD10, til GYMNASIE10 er der et samarbejde med Århus Katedralskole og til FILM10
samarbejdes der på forsøgsbasis med Århus Fillmværksted.
Hvordan fremtiden ser ud for vores 10. klassecenter grundet UndervisningsMinisteriets
planer om ændring af 10. klasserne linier vides ikke endnu.
-

GRØN etage

Forsøgsperioden fortsætter da alle har været begejstret for denne ændring. Der er mange
spændende muligheder med 48 børn og 3 lærere på årgangene.
-

kultur- og naturfag

Kultur- og naturfag er 2 helt nye fag for 6.-9. årgang. Naturfaget er en sammensætning af
fagene: natur/teknik, fysik/kemi, biologi og naturgeografi. Kulturfaget er en sammensætning
af fagene: historie, befolkningsgeografi, religion, samfundsfag og samtidsorientering.
Opstarten af disse fag blev påbegyndt for ca. 1½ år siden og er siden hen blevet udviklet. Vi
er nu så langt, at der er blevet udarbejdet læseplaner for fagene. Læseplanerne bliver
behandlet på et FB-møde efter jul.
For at styrke lærernes faglighed i fagene bliver de sendt løbende på kursus –
naturfagslærerne skal alle af sted i uge 45.
-

bærbare pc’ere

Udviklingen på dette område går stærkt og vi følger med. For 1½ år siden havde skolen 4-5
stk. bærbare pc’ere - nu har vi i alt ca. 60 stk. og dertil kommer alle de stationære
computere. Det vil sige en samlet kapacitet på 172 computere. Der er trådløst netværk i alle
bygningerne, så vi ikke længere er afhængige af stik og ledninger.
-

lønefterslæb til lærerne

Stig Madsen orienterede om Kochs-tillæg til alle lærere. Dette udlignes i forhold til det
undervisningstillæg som de enkelte lærere har. Det vil sige jo mere undervisningstillæg jo
mindre Kochs-tillæg og jo mindre undervisningstillæg jo større Kochs-tillæg – da alle
arbejdsindsatser er lige vigtige på skolen. Samlet udgør tillægget kr. 20.000.
Der er efterfølgende blevet arbejdet med at undersøge lærernes lønninger på landsplan. I
forhold til folkeskolen og de private skoler er der en lønforskel. Lønefterslæbet er størst i
København og derefter i Århus. Hos os er det mellem kr. 7.-14.000.
Ud af den samlede lærerstab giver dette et efterslæb på ca. kr. 600.000. Dette har været
drøftet i ledelsen og FB, hvorefter der blev nedsat et lønefterslæbsudvalg (LEU) bestående
af repræsentanter fra forældrebestyrelsen, lærerne og ledelsen. LEU fremkom med en
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indstilling til FB om besparelser og disse forslag er blevet godkendt på FB-mødet i tirsdags.
Stig Madsen gennemgik efterfølgende besparelsesforslagene punkt for punkt.
-

korte punkter

Tilbygning

Der er nedsat et udvalg med deltagere fra RØD og GUL etage, som arbejder
videre med idéer.
Lille gård
Ligeledes nedsat et udvalg med deltagere fra RØD og GUL etage, som
arbejder videre med forslag og løsninger.
Elevator
Etablering af en elevator på nordsiden af hovedbygningen er ligeledes ved
at blive undersøgt.
Rengøring
Det nuværende selskab er vi ikke tilfredse med. Selskabet har nu fået 1
måned til at rette op på ydelsen ellers må vi finde en anden løsning.
Maling
Vi har ansat en pedel på flexjob som løbende maler vægge mv., så
rammerne igen bliver smukke at se på.
Tilsynsrapport Dette er et tilbagevendende punkt på årsmødet som Stig Madsen plejer at
læse op, men i år er det politiske system ikke så hurtigt og vi har desværre
ikke kunne få den sendt frem til i dag.
Fælles
Et vigtigt begreb om hvordan vi omgås hinanden og hvordan vi passer på
ansvarlig
tingene omkring os. Dette er et emne som FB vil arbejde med fremover.

Til sidst takkede Stig Madsen for indsatsen i det forgangne år til alle forældre, til det gode
samarbejde i FB og ikke mindst til skolens medarbejdere som bærer det hele i det daglige.

5. Revideret regnskab forelægges (rødt bilag)
Der har været afholdt økonomimøde lige inden afholdelse af årsmødet, hvor vi har
gennemgået regnskab samt revisionsprotokollen meget detaljeret. Der var ingen bemærkninger
til dette.
…..herefter blev der afholdt en kort pause….

6. Nye vedtægter (hvidt bilag)
Jørgen Lokdam redegjorde for baggrunden for opdatering af de eksisterende vedtægter i
henhold til gældende regler fra ministeriets side.
Den nye mulighed som er blevet åbnet op for skolen grundet de nye vedtægter er, at skolen nu
har mulighed for at drive børnehave fremover.
De reelle ændringer er at:
• e-mail nu er en kommunikationsmulighed mellem skole og forældre, ligesom brev med
børnene hjem.
• en enstemmig forældrebestyrelse kan træffe beslutninger og efterfølgende skal
forældrene have besked om beslutningen på årsmødet.
På årsmødet fremkom det at bilag 1, punkt 1 ikke er korrekt formuleret: Skolen er to-sporet. Den
gennemsnitlige klassekvotient er 22, dog således, at der maximalt er 20 børn i børnehaveklasse
(samordnet indskoling) og 24 i de øvrige klasser. Dette ændres til: Skolen er to-sporet. Det
normale er 24 børn på alle klassetrin.
Herefter blev de nye vedtægter enstemmigt vedtaget.
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7. Forslag til ændring af alkoholpolitik for elever (grønt bilag)
Jørgen Lokdam, forældre i 10., 7. og 6. årgang har fremsendt forslag til ændring af nævnte og
redegjorde for sit forslag på mødet.
48 elever er mange at have på privatadressen og det er næsten umuligt for børnene at holde en
fest sammen, da de ikke må være på skolen grundet nuværende alkoholpolitik og der kan ikke
lejes noget hos andre grundet elevernes alder. Det er forældrenes ansvar at eleverne ikke må
drikke – det er ikke lærernes.
Stig Madsen orienterede om fællesbestyrelsens tanker om at revidere den gældende politik, som
ligeledes er blevet fremsendt som et punkt til årsmødet.
Begge punkter blev drøftet. Efterfølgende resumé af punkterne til afstemning:
1. Ophæve forbud mod alkohol for 9.-10. klasse - FB laver efterfølgende regelsæt.
2. Ophæve forbud mod alkohol for 9.-10. klasse - arrangeret af forældre.
Afstemning blev foretaget ved håndsoprækning for punkt 1:
For forslaget
Imod forslaget
Neutrale

47 stemmer
5 stemmer
8 stemmer

I alt 60 stemmer
Forslaget blev vedtaget og anden afstemning var ikke nødvendig. Dette betyder at forslag 7.a.
ligeledes bliver korrigeret.

7.a. Forslag til ændring af alkohol- og rygepolitik for elever samt rygepolitik for elever og
personale (blåt bilag)
Henrik Olsen, forældre i 3.a og 7. årgang har rettidigt fremsendt nævnte 2 forslag. Henrik Olsen
frafaldte punkt 1 i sit fremsendte forslag grundet nævnte beslutning i punkt 7.
Henrik Olsen redegjorde for sit forslag på mødet, bl.a. at skolen bør følge de retningslinier som
folkeskolen har.
Dette blev drøftet, herunder bl.a. rollemodeller for børnene, skal 8.-10. klasses eleverne stå uden
for skolens område og ryge, subkulturer i medarbejderstaben grundet separat rygerum, rygerum
giver dårlig luft i tøjet til stor gene for både børn og voksne mv.
Stig Madsen orienterede om nuværende rygepolitik på skolen samt redegjorde for antallet af
rygende elever og ansatte på skolen, som tydeligt tilkendegav at skolen ikke ”udvikler rygere”.
Afstemning blev foretaget ved håndsoprækning:
For forslaget
Imod forslaget
Neutrale

5 stemmer
53 stemmer
2 stemmer

I alt 60 stemmer
Forslaget blev ikke vedtaget og bortfalder hermed.
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8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig overfor forsamlingen, så alle fik sat ansigt på
medlemmerne. Ligeledes præsenterede samtlige medlemmer i FU (forretningsudvalget) sig for
forsamlingen. Herefter gik valget i gang.
Ann Maria Bøttcher (5.a) har været i bestyrelsen siden 2002 og hun ønsker genvalg. Ann Maria
Bøttcher redegjorde kort for hvorfor hun ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
Svend Rosendahl, næstformand, (4.a) har været i bestyrelsen siden 1996 og han ønsker
ligeledes genvalg. Svend Rosendahl redegjorde ligeledes hvorfor han ønsker at fortsætte i
bestyrelsen.
Der er ikke indkommet forslag til nye kandidater.
Begge kandidater blev efterfølgende genvalgt til bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter
Henrik Holm blev enstemmigt valgt som 1. suppleant.
Helle Rysholt blev enstemmigt valgt som 2. suppleant.

10. Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål ved hensyn til valg af softwaren - Open Office – og om dette er en
permanent løsning?
Skolen har valgt denne løsning, da der ikke var licenser til alle computere, hvilket ville indebære
en stor økonomisk udgift. Ligeledes ønsker skolen at bevæge sig væk fra de monopol-valgte
løsninger, men skolens it-udvalg skal naturligvis evaluere den nuværende software på sigt.

Mødet hævet kl. 22.33!

Godkendt af dirigent:

Mette Lund Thomsen
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Godkendt af bestyrelsen:

Bobby Zachariae

Svend Rosendahl

Søren Iversen

Jens Peter Schytte

Ursula Brogaard

Ann Maria Bøttcher

Hanne Hammer
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