
 

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

onsdag den 31. januar 2018 
 

kl. 17:30-20:00 i mødelokale 1 
 

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud: 

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

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 
Elevrådet deltager ikke under punkt 5, 6 og 7 
 – punkterne behandles sidst på mødet. 

2. Godkendelse af 
referat 

Godkendelse af referater fra 12. december 2017 
Godkendt. 

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

Ad a)  
• Orientering til skolebestyrelsen vedr. de nye retningslinjer 

for elevernes brug af mobiltelefoner/tablets. 
Tidspunkt for ikrafttræden vil følge den praktiske 
klargøring m.h.t. låsemuligheder i klasselokalernes skabe.    

• Elsted Skole deltager i kommunikationsprojektet 
”Frontløberne”, der handler om at styrke skolens 
forældrekommunikation og samarbejde (både internt og 
eksternt). 
Skolebestyrelsen inviteres med til næste arbejdsmøde i 
projektet. Invitation eftersendes. 

• Der etableres ny udebelysning i skolegård, P-plads og 
brandvej, ligesom loftsbelysningen i gymnastiksalene og 
omklædningsrummene udskiftes. Arbejdet forventes 
påbegyndt i uge 7. 
Der sendes kommunikation til skolens forældre, når 
tidsplanen ligger fast. 
 

Ad b)  
• Oplevelse af generelt god trivsel i medarbejdergrupperne. 

• Opmærksomhed på lærernes arbejdstidsforhandlinger og 
risikoen for konflikt. 

• Opmærksomhed på støj i SFO – ledelse og medarbejdere 
arbejder på løsninger for at mindske problemet. 
 



 

 

Ad c) 
• Ny elevrådsrepræsentant i kantineudvalget. 
• Juleeventen var en god oplevelse. Dejligt med positiv 

respons på elevrådets initiativ. 
• Elevrådet bakker op om de nye retningslinjer for 

mobiltelefoner/tablets og opfordrer til, at 
lærere/pædagoger følger op, hvis der er elever, som ikke 
efterlever de nye regler. 
 

Ad d) 
• Ny bestyrelse i Elsted Skoles Venner er etableret og 

bestyrelsen har anmodet om udbetaling af 
restindestående. 

• Kantineudvalget sætter en undersøgelse i gang (planlagt til 
efter sommerferien), der skal afdække muligheder og 
ønsker til kantinens udbud. 

• SB-formanden har deltaget i kvalitetssamtalen. 
• Formandskabet er på trapperne med et nyhedsbrev forud 

for det kommende skolebestyrelsesvalg. 
 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 

Ingen 
 

5. Status på 
økonomien 
 

Forventet regnskab 2017 (skole og SFO) – til orientering: 
 
Bilaget ”Orientering til SB – forventet regnskab 2017” beskriver 
baggrunden for afvigelserne fra budgettet. 
 
Skolen forventer i 2018 på undervisningsdelen at komme ud med 
et overskud på kr. 790.421 på undervisningsdelen.  
SFO-delen forventer et underskud på kr. 207.559 
 
Undervisningsdelens akkumulerede overskud forventes herefter at 
udgøre kr. 2.599.320. SFO’ens akkumulerede overskud forventes 
herefter at udgøre kr. 1.194.474. 
 
De akkumulerede overskud vil blive nedbragt i 2018 i forbindelse 
med RULL og de øvrige renoveringsprocesser. Se også punkt 6 og 
13.  
 

6. Budget 2018  Oplæg til prioriteringer ifm. den kommende budgetlægning blev 
drøftet. Udover RULL- og øvrige renoveringsprojekter er skolens 
gamle varevogn/bus akut skrottet. Skolen har derfor købt to 
varebiler til erstatning, da opgaverne med at servicere 
dagtilbuddene i Lystrup via det tekniske servicefællesskab samt 
opgaven med vareudbringning fra kantinen fordrer dette.  
 
Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte prioriteringsoplæg for 



 

 

2018, som indarbejdes i det kommende budget til drøftelse på 
næste møde. 
 

7. Elevtal på 
årgangene  

Elevtallet til kommende 0. årgang er ikke frigivet fra forvaltningen 
endnu. 
 
Elevtallene på 1.- 8. årgang giver umiddelbart ikke anledning til 
anbefaling om klassesammenlægninger i overgangen til skoleåret 
2018-19. 
 
Punktet behandles som beslutningspunkt på næste møde.  
 

8. Timefordelingsplan 
2018/19  

Ledelsen anbefaler efter drøftelse i skolens pædagogiske 
forretningsudvalg, at timefordelingsplanen fortsætter uændret i 
skoleåret 2018-19. 
 
Skolen oplever, at den lokalt tilrettede timefordelingsplan er 
velfungerende og fortsat er til gavn for både den organisatoriske 
og pædagogiske planlægning.  
 
Udkast til timefordelingsplan 2018-19 blev gennemgået og 
skolebestyrelsen tog udkastet til efterretning. 
 
Timefordelingsplanen sendes til høring på lærermøde den 21.2 og 
behandles som beslutningspunkt på næste møde. 
 

9. Principper for 
lejrskole 
virksomhed  

Godkendt uden bemærkninger. 

10. Principper for 
arbejdets fordeling 
mellem lærere og 
pædagoger  

Godkendt med en mindre tekstuel tilretning.  
Det endelige princip udsendes sammen med referatet. 

11. Aula  8 skoler er på landsplan udvalgt til at blive pilotskoler for 
afløseren til SkoleIntra, der benævnes Aula. Elsted Skoles 
personale, elever og forældre bliver derfor introduceret til den 
nye platform ca. ½ år før landets øvrige skoler. 
 
Pilotskoleprojektet skal give erfaringer med implementeringen af 
Aula, før landets øvrige folkeskoler kobles op på platformen. 
Pilotskoleprojektet omhandler ikke den tekniske funktionalitet, der 
er testet i tidligere gennemførte pilotprojekter. 
 
Elsted Skoles personale kobles på Aula i efteråret 2018. Det er 
endnu ikke kendt, hvornår forældrene kobles på. 
 
 



 

 

12. Status på 
elevfravær 
 

Elevfraværet er faldet siden skolen udarbejdede den lokale 
udviklingsplan (LUP) i forlængelse af kvalitetssamtalen i 2015, 
hvor der har været arbejdet på nedbringelse af fravær med en 
række indsatser. Elevfraværet er nu på alle parametre under det 
kommunale gennemsnit, og målet fra LUP-indsatsen er nået. 
 
Skolebestyrelsen roser indsatsen og foreslår, at ledelsen forholder 
sig til om retningslinjerne skal genudsendes til forældrene. 
 
Skolen har ikke mulighed for at registrere delvist fravær. Det er 
op til de enkelte klasseteams at have en særlig opmærksomhed 
på elever med for sent fremmøde eller andet drypvist fravær og 
reagere på dette i samarbejde med forældrene. 

13. TEMADRØFTELSE: 
Fysiske rammer og 
RULL 

Projekter, der finansieres af RULL-midler: 
• Fælles lokaler undervisning/SFO 0.-3 årgang 
• Håndværk og Design-lokaler totalrenoveres/ombygges 

• Billedkunst-lokalet totalrenoveres/ombygges 
• Fælles lokaler undervisning/Fritidsklub 4.-6. årgang 
• Ungdomsklub 7. klasse til 17 år ind på skolen 

 
Projekter, hvor skolen er medfinansierende (krone til krone) via 
det akkumulerede overskud: 

• Renovering af elev-toiletter 
• Udskiftning af lofter – primært på gange og i musiklokalet 

 
Projekter der finansieres af AA+: 

• Udskiftning af loftsbelysning 
 

Det er en præmis for alle RULL-projekter, at der skal skabes god 
akustik. 

14. Evt.  Intet at tilføje. 

15. Forberedelse af 
punkter til næste 
møde  

Temadrøftelse om vikardækning: 
• Ønske fra forældrerepræsentanterne om, at punktet 

indbefatter en orienterende del vedr. det lav-praktiske i 
den daglige håndtering af vikardækningen. Det blev 
foreslået at invitere én af vikardækkerne med på næste 
møde. 

• Ønske om en drøftelse af: 
Hvornår/hvornår ikke sættes der vikar på en klasse? 
Hvornår er det værdiskabende? 
Økonomiske aspekter i forbindelse med vikardækningen 
Drøftelse om brug af uddannede/ikke uddannede vikarer 

 
Medarbejderrepræsentanterne foreslog forældre-
repræsentanterne at lave et dialogoplæg til brug for kvalificering 
af både forberedelsen og selve temadrøftelsen. Dette 
imødekommes. 

 


