Åby Skole

Referat af
fællesmøde mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet
Mandag den 18. marts 2019 kl. 19 – 21.00

Tilstede:
Skolebestyrelsen: Ulrik Persson, Nina Hauge Jensen, Elvir Maleskic, Birgitte Majlund,
Kristine Kloch Jeppesen, Loa Dalgaard Worm, Louise Holm Laursen, Lone Krognos, Jane
Deleuran, Anette Skipper, Ole Buskbjerg Thomasen.
SFO-forældrerådet: Dorte Rybjerg Andersen, Dorte Atkins, Ellen Sørensen, Henrik Roulund
Andersen, Malak Burén, Rikke Wittorff, Mikael Bugge, Niels Bjerregaard, Pernille Ehlers,
Steffen Poulsen.
Afbud: Ellen-Sofie Leiros, Noah Bismuth, Alma Simmelsgaard,

1. Diskussion af skolebestyrelsens oplæg til værdier. (Bilag uddelt.)
Elvir og Birgitte introducerede materialet, som skolebestyrelsen har
udarbejdet. Det har været en længere proces og nu fremlægges det for
forældrerådet for at få nogle input på oplægget.
Ole (skoleleder) er glad for at vi kan fremlægge materialet for forældrerådet,
som er de første, som ser oplægget. Baggrunden for oplægget er, at
skolebestyrelsens opgave er at fastlægge ordensregler for skolen.
Den nuværende bestyrelse har valgt at arbejde med værdier og leveregler på
skolebestyrelsens lørdag i januar og på det efterfølgende møde. Værdisættet
skal inspirere og motivere både kommende og nuværende elever og forældre.
Der blev derefter debatteret i grupper med tre tovholdere, som tog grundige
noter.
Helt overordnet var der god opbakning til værdierne, formuleringerne og til
formatet. Det er godt med kasserne med udsagn. Vi skal passe på og undgå
floskler og almindeligheder.
Det er vigtigt, at værdierne er rettet mod alle. Det vil være godt, hvis man i
den fortsatte proces kan koge det endnu mere ned. Det blev foreslået at skolen
på skift kan arbejde med de forskellige værdier for at tydeliggøre dem og
deres betydning.
Skolebestyrelsen vil nu arbejde videre med det og derefter skal materialet
debatteres i personalegruppen.
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2. Trafiksituationen.
Ole introducerede punktet. Der har netop i dag været afholdt møde med en
forælder, som havde forskellige input om trafiksituationen. Der er en problemstilling vedr. tunnelen under Søren Frichsvej, da den er for stejl til at børnene
kan trække deres cykel op og ned.
Der er udarbejdet en skolevejsanalyse i 2018, hvori udfordringer rundt om
skolen er beskrevet. På den baggrund har kommunenprioriteret følgende
• 30 km. zonen på Åbyvej udvides til at dække fra Frichsvej til Vibyvej.
Der laves en bump ved indkørslen til skolen.
• Der optegnes cykelsti på Vibyvej langs skolen.
• Man suspendere højrevigepligten på to veje fra nord på Vibyvej. I
stedet etableres hajtænder.
Ole nævnte at tidligere analyser har medført at der er kommet tavler op.
Der er også etableret gå-bus ordningen for at få børnene til at gå i skolen.
Elvir nævnte desuden, at der er udfordringer med trafikken nede fra Gl. Åby
og op til skolen. Det kunne betyde, at tunnelen bliver forbedret med bedre
ramper.
Skolebestyrelsen skriver en skrivelse for at understøtte de røster, der er i
øjeblikket.
Det blev drøftet, om der kunne indføres parkering forbudt på Vibyvej langs
med højbanen.
Punktet blev ihærdigt drøftet, da alle var optaget af, at trafiksituationen er
udfordret rundt om skolen.

3. Hvad er SFO´en optaget af i øjeblikket?
SFO er så småt begyndt at overveje, hvordan fremtiden ser ud, når byggeriet
er færdigt.
Pædagoger og lærerne i indskolingen har de sidste to år deltaget på kursus om
inklusion sammen med pædagogerne fra dagtilbuddene i lokalområdet. Det er
vigtigt at have et fælles sprog om børnene i forbindelse med skolestarten. Der
har været gensidige besøg for at se hinandens virkeligheder. Der har været
afprøvet forskellige metoder afprøvet.
AS fortalte, at skolen planlægger Åbyville uge i uge 40 samtidig med
Kulturugen i Åbyhøj.
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4. Evt.
Ole gav en kort status på byggeri. Byggeriet holder tidsplanen, så vi er meget optimistiske.
De er godt i gang med at det indvendige lige nu. Der er desuden gang i udvælgelsen af den
kunst, som skal udsmykke fælles rummet.
Der vil blive rundvisninger for forældrerådet og skolebestyrelsen.

Refereret af Anette Skipper, viceskoleleder

3

