
 

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

tirsdag den 12. december 2017 
 

kl. 17:00-18:30 i mødelokale 1 
 

Deltagere: 
 
 
 
Afbud: 

Niklas Grønlund Lind, Mette Søberg, Nick Pedersen, Tina Bröner 
Grimm, Kasper Bilenberg, Thomas Bækbo, Annette Lindblad 
Væring, Irene Slottved, Alma Røm Felding 
 
Laura Calderon Øregaard, Camilla Wolff, Troels Lund Rasmussen, 
Kristine Grønkjær 
 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 13. november 2017 blev godkendt. 

3. Meddelelser  
a Skolens ledelse 
b Medarb.rep. 
c Elevrådet 
d Formanden 

Ad a) 
• Det traditionsrige Lucia-arrangement finder sted i salen 

den 13/12. 
• Status på arbejdet med anti-mobbestrategi og 

værdiregelsæt er, at de indsamlede input fra 
forældreaftenen og fra det pædagogiske personale er 
gennemgået på en temadag i ledelsen mhp. videre 
drøftelse i arbejdsgruppen. 

• RULL-processen har været sat på standby, mens det blev 
afklaret med forvaltningen om, hvor mange klasser der 
skal kunne rummes efter ombygningen. Arkitekterne 
arbejder nu på en helhedsplan for, hvor fritids- og 
ungdomsklubben kan placeres på skolen, og en revideret 
tidsplan for den videre proces er under udarbejdelse. 

 
Ad b) 

• Det har været drøftet i skolens pædagogiske udvalg (PFU), 
om der er mulighed for at tage på flere lejrskoler. 

• Der har været afholdt fællesmøde for kommunens 
skoleledere og tillidsrepræsentanter om Aarhus-aftalen 
(vedr. planlægning og tilrettelæggelse af kommende 
skoleår). Der fastlægges en møderække på Elsted Skole 
mhp. drøftelser af organiseringer i næste skoleår. 

• Der har været gennemført ny halvårlig 
arbejdsmiljøgennemgang. 
 

Ad c) 
• Elevrådet uddeler pebernødder på sidste skoledag før jul 

for at gøre opmærksom på deres arbejde. 



 

 

• Der er valgt to repræsentanter til kantineudvalget. 
• Der arbejdes på i samarbejde med fritidsklubben og 

klasseforældrerådene at arrangere årgangsfester for 6. 
årgang og op. 

• Elevrådet har forespurgt på muligheden for kåringer af 
årets lærere. Forslaget er sendt til drøftelse i PFU. 

 
Ad d) 

• Niklas og Camilla træder ind i kantineudvalget. 
• Der er udarbejdet en ny samarbejdsaftale mellem 

skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet. Heri indgår bl.a. 
noget om SFO-forældrerådets involvering i 
budgetlægningen og budgetopfølgningen, sådan som 
rådmanden også har ønsket det i forlængelse af sidste års 
analyse på SFO-området. Formuleringerne herom er nu 
indsat i de nuværende principper for budgetlægning og 
regnskabsaflægning. Principperne sættes på dagsordenen i 
skolebestyrelsen i foråret 2018 mhp. revidering. 
 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 

Ingen 
 

5. Status på 
økonomien 
 

For undervisningsdelen forventes pt. et overskud på godt 250.000 
kr. Forbedringen siden seneste kvartalsregnskab skyldes primært 
mindreforbrug på en række budgetposter (jf. bilag vedlagt 
referatet til skolebestyrelsen). 
 
For SFO-delen forventes pt. et underskud på knap 230.000 kr. 
Forbedringen siden seneste kvartalsregnskab skyldes dels, at der 
er bevilliget ekstra støtteressourcer til nogle børn, dels et 
mindreforbrug på flere budgetposter primært relateret til samling 
af SFO på skolen. 
 

6. Status på Min 
Uddannelse 

Elsted Skole har taget den nye læringsplatform MinUddannelse i 
brug. Der er nedsat en styregruppe, som følger arbejdet ift. 
hvordan brugen af platformen bedst organiseres, så det giver 
mening ind i undervisningen. MinUddannelse skal bl.a. indeholde 
årsplaner, undervisningsforløb og elevplaner, hvor især 
sidstnævnte giver nogle udfordringer. 
 
Mhp. sikker adgang for forældre til MinUddannelse er det i Aarhus 
Kommune blevet besluttet, at adgangskoden til ForældreIntra 
skal ændres til brug af UNI-Login. Der kommer en kommunal 
kampagne herom i januar, som Elsted Skole følger. 
 

7. Principper for 
lejrskole-
virksomhed 

Udsættes til næste møde. 

8. Principper for 
arbejdets fordeling 
mellem lærere og 
pædagoger 

Udsættes til næste møde. 



 

 

9. Kvalitetssamtalen 
2018 

Det blev problematiseret, at kvalitetsrapporten igen i år udsendes 
til bemærkninger i en kort periode, hvilket giver begrænset tid for 
skolebestyrelsen til at lave sin udtalelse. 
 
Det fremgår af den nye kvalitetsrapport, at der er sket en positiv 
udvikling eller et højt niveau er fastholdt på følgende områder: 
 

• Forældretilfredsheden med børnenes faglige udbytte ligger 
fortsat højt. 

• Elevfravær (som har været genstand for en LUP-indsats) 
er faldet, så det nu ligger lidt under kommunens 
gennemsnit. 

• Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparate ligger 
højt. 

• Indmeldelsesprocenten i SFO ligger tæt på 100% i 0.-1. kl. 
• Sygefraværet blandt personalet er faldet og ligger nu 

under kommunens gennemsnit for korttidssygdom. 
• Ift. social kapital ligger Elsted Skole over kommunens 

gennemsnit. 
• Stærk kompetencedækning i en række fag. 

 
På følgende områder kan der være anledning til en særlig 
indsats: 

• Styrkelse af bevægelse i skoledagen via fortsættelse af 
indsatsområde i LUP 2017-18 

• Indsat ift. mobning via udarbejdelse af anti-mobbestrategi 
og nyt værdiregelsæt 

• Indsats ift. læsning 
• Alkoholvaner blandt de ældste elever 
• Digital kommunikation 

 
Det blev foreslået, at skolebestyrelsen tager elev-lærer-ratioen op 
til drøftelse, og at de økonomiske muligheder for at øge lærernes 
forberedelsestid undersøges. 
 
Niklas udarbejder udkast til udtalelse til kvalitetsrapporten fra 
skolebestyrelsen og rundsender til bemærkninger. Deadline er 20. 
december. 
 

10. Elevers brug af 
mobiler 

Drøftes på fælles temamøde med SFO-forældrerådet. 

11. Evt. Intet. 
 

12. Forberedelse af 
punkter til næste 
møde  

• Temadrøftelse om fysiske rammer og RULL 

 


