
 

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

torsdag den 19. april 2018 
 

kl. 17:00-20:00 i mødelokale 1 
 

Deltagere: 
 
 
 
Afbud: 

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

1. Renovering af 
Pileengen 

Rundtur sammen med SFO-forældrerådet med præsentation af 
de nye tiltag 

   
Spisning med SFO-forældrerådet i personalerummet 

  

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

3. Godkendelse af 
referat 

Referat fra 12. marts 2018 blev godkendt. 

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

Ad a) 
• Elsted Skole havde en ledig stilling på 1. årgang, som er 

indgået i Børn og Unges proces ift. personalemobilitet. I 
den forbindelse er der ansat en ny lærer, som kommer fra 
Højvangskolen, og som starter pr. 1. august. 

• Der er afslutning i aften efter et rigtig godt forløb for 8. 
årgang på Aarhus Tech. 

• Elsted Skole ansøger igen for skoleåret 2018-19 om 
omlægning af en del af den understøttende undervisning til 
to-lærer-timer. 

 
Ad b) 

• Der er et håb og en tro på, at der findes en løsning, så vi 
undgår lockout. 

• Ift. planlægning af næste skoleår er vi godt i gang med 
processen og i god dialog med ledelsen. 

• 8. årgang har haft en rigtig god tur til Berlin. Der er lavet 
en hjemmeside med al information og materialer fra turen: 
https://berlin2018.skoleblogs.dk/ 

https://berlin2018.skoleblogs.dk/


 

 

Ad c) 
• Ingen 

 
Ad d) 

• Der er tilmeldt fire deltagere fra henholdsvis 
skolebestyrelsen og skolens ledelse til en temaaften om 
digital dannelse og elevers trivsel på nettet. 

• I næste uge udsendes nyhedsmail nr. 2 vedrørende 
skolebestyrelsesvalget. 

5. Spørgsmål til 
meddelelser 

Der blev spurgt til erfaringerne med to-lærer-timer i 
undervisningen. Elsted Skole har meget positive erfaringer 
hermed. 
 
Der blev også spurgt til antal deltagere på Berlin-turen. Der var i 
år tre elever på årgangen, som af forskellige årsager ikke har 
kunnet deltage. Der arbejdes med et højt fagligt niveau på turen, 
som eleverne har forberedt sig godt på hjemmefra. 
 

6. Budget 2018 Udkast til budget for undervisningsdelen var udsendt forud for 
mødet. Der budgetteres med at bruge 360.000 kr. af det 
akkumulerede overskud til bl.a. indkøb af inventar til toning af 
undervisningslokaler i overbygningen, renovering af 
personalekøkken samt udskiftning af skolens bus. 
 
Udkast til budget for SFO var også udsendt forud for mødet. Der 
budgetteres med at bruge 337.000 kr. af det akkumulerede 
overskud primært til følgeudgifter ifm. samling af SFO. Det er dog 
pt. usikkert hvilke investeringer, der bliver gennemført i 2018, og 
hvilke der udskydes til 2019 og kædes sammen med RULL-
projektet. 
 

7. Planlægning af 
kommende skoleår  

Forberedelsen af næste skoleår er i fuld gang med bl.a. fordeling 
af funktioner (fx koordinatorroller og andre opgaver ud over 
undervisningen).  
Den 2. maj er det første fagfordelingsmøde, hvor processen med 
fordeling af lektionerne i kommende skoleår påbegyndes. På 
Elsted Skole er dette en meget åben proces, hvor lærerne 
inddrages i flere sammenhænge. 
 

8. Principper for 
budgetlægning og 
regnskab  

Principperne blev godkendt. 
 

9. Valg til 
skolebestyrelsen  

Forslag til tidsplan var udsendt forud for mødet. Der skal vælges 
4 ordinære medlemmer samt 2 suppleanter. 
Der udsendes information om valget på Forældreintra og skolens 
info-tavle i næste uge. 



 

 

10. TEMADRØFTELSE:  
Kommunikations- 
strategi 

Elsted Skole er en del af et frontløberprojekt i forvaltningen, hvor 
skolen får sparring på udarbejdelse af en kommunikationsstrategi.  
 
Ledelsen og repræsentanter fra skolebestyrelsen har deltaget i en 
workshop, hvor det bl.a. blev drøftet, hvad en 
kommunikationsstrategi skal understøtte. Arbejdet skal ses i 
sammenhæng med ibrugtagningen af den nye 
kommunikationsplatform AULA og skolens nye værdiregelsæt.  
Skolens værdier skal således også afspejles i værdier for skolens 
digitale kommunikation. 
 
Kommunikationsstrategien skal understøtte en god, tydelig og 
stringent kommunikation fra skolen.  
 
Emnet sættes på dagsordenen igen på næste møde. 
 

11. Evt. I forlængelse af drøftelse på sidste skolebestyrelsesmøde omkring 
evaluering af vikartimer blev der foreslået en idé til opfølgning. 
 

12. Forberedelse af 
punkter til næste 
møde 

• Evaluering af BYOD 
Ledelsen kommer med et oplæg om status på erfaringer. 
 

• Evaluering af årsplan 2017/18 og udkast til årsplan for 
skolebestyrelsen 2018/19 
NGL udarbejder et oplæg. 
 

• Status ift. RULL 
 

• Status på anitimobbestrategi og værdiregelsæt 

 

• Status på frontløberprojekt/kommunikationsstrategi 
 

• Status på arbejdet i SFO-forældrerådet 
NGL inviterer formand for SFO-forældrerådet. 

 
 

 


