
 

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

onsdag den 3. oktober 2018 
 

kl. 17:00-19:00 i mødelokale 1  
 

Kl. 19.30-21.30: Sparringsmøde med Børn og Unge 
om forældrekommunikation i AULA  

(separat dagsorden) 
Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud: 
 

Niklas Grønlund Lind, Mette Søberg, Nick Pedersen, Tina Bröner 
Grimm (ref.), Thomas Bækbo, Annette Lindblad Væring, Troels 
Lund Rasmussen, Camilla Wolff, Kristine Grønkjær, Hanne 
Kirkbak Walther, Lukas Emil Toft Schmidt 
 
Troels Pedersen, Laura Calderon Øregaard, Kim Vogel, Jonas 
Odgaard Thomsen, Mikkel Ottendahl 
 
Mette Søberg deltog til kl. 18 
Thomas Bækbo deltog fra kl. 20 

1. Godkendelse af dagsorden Punkt 7 og 11 rykkes frem. 

2. Godkendelse af referat Referat fra 28. august 2018 blev godkendt. 

3. Meddelelser  
a Skolens ledelse 
b Medarbejderrep. 
c Elevrådet 
d Formanden 

Ad a) 

• Viceskoleleder Nick Pedersen har pr. 1/11 2018 fået nyt 
job som skoleleder på Hadbjerg Skole i Faurskov 
kommune.  

• Planlægningen af motionsdagen den 12/10 er i gang. Der 
vil igen være fælles opvarmning på parkeringspladsen, 
hvorfor pladsen lukkes for biler fra kl. 8.15-11.30. 
Forældre opfordres til at deltage. 

• Skolen har gennemført den årlige beredskabsøvelse, som 
forløb planmæssigt. 

Ad c) 

• En af elevrepræsentanterne har deltaget i Børn og Unges 
intro-arrangement for nye elevrådsrepræsentanter. 

• Elevrådet vil gerne pynte op til Halloween i skolens 
indgangsparti den 31/10. 

• Elevrådet har på sit første møde drøftet en række emner 
– herunder bl.a. et ønske om nye borde/stole i 
udskolingen, genindførelse af salatbar og billigere priser i 
kantinen, nye og rene toiletter, flere elevarbejdspladser 
på gangene m.v. 



 

 

Ad d) 

• Fire forældrerepræsentanter deltog i Skolebestyrelsernes 
Dag. 

• Den 13/11 er der dialogmøde for skolebestyrelser med 
rådmanden og Børn og Unge-udvalget. 

• På forældreaftenen i temaugen vil skolebestyrelsen igen 
stå for en bod. 

• Der var ros til, at det nye værdiregelsæt er blevet 

introduceret i alle klasser ifm. efterårets forældremøder. 

4. Spørgsmål til meddelelser 
 

Der blev spurgt til ansættelsesprocedure for ny viceskoleleder. 
Der er pt. ansættelsesstop på lederstillinger i Aarhus Kommune, 
men Elsted Skole har søgt om en dispensation mhp. opslag af 
stillingen. 
 

5. Forretningsorden for 
skolebestyrelsen 

Forretningsordenen blev godkendt og vedlægges referatet. 
 

6. Status på økonomien 
 

Der var udsendt orientering og bilag om indberettet 
halvårsregnskab for både undervisningsdel og sfo forud for 
mødet.  
Overordnet set forventes et større forbrug end budgetteret på 
lærerløn, hvilket bl.a. skyldes udbetaling af feriepenge m.v. til 
fratrådte lærere samt ansættelse af vikarer pga. 
langtidssygemeldinger. Til gengæld forventes et mindre forbrug 
til betaling for børn i specialklasser pga. fraflytninger og 
overgang til andre skoletilbud. 
 

7. Budgetforlig 2019-2022 Der er indgået budgetforlig, som bl.a. indbefatter en 
rammebesparelse på 0,5% samt en centralisering af de 
administrative fællesskaber.  
 
I forligsteksten formuleres det, at: 
 
”Forligspartierne har besluttet at igangsætte en proces, hvor 
skoleledere, dagtilbudsledere og de administrative ledere 
involveres i en drøftelse af, hvordan der kan sikres, dels en 
effektiv administration, dels at den lokale opgavevaretagelse 
støttes bedst muligt i skoler, dagtilbud m.v.  
 
Forligspartierne ønsker at drøfte resultaterne af analysen, og er 
indstillede på at foretage nødvendige justeringer, hvis 
drøftelserne viser et behov herfor.  
 
For at have tilstrækkelig med tid til denne proces udskydes 
opstarten af de administrative fællesskaber fra 1. august 2019 til 
1. januar 2020”. 
 

8. Princip for forældrenes 
ansvar i samarbejdet 

Der ses ikke umiddelbart et behov for at justere princippet. 
Princippet anvendes af skolens ledelse i flere sammenhænge, 



 

 

mellem skole og hjem bl.a. ved møder med nye skolestartere.  
 
Det blev påpeget, at princippet er tungt formuleret. Det kan 
overvejes at omskrive (både dette og andre principper) til en 
pixi-udgave, men i dagligdagen er det de afledte retningslinjer, 
der anvendes. 
 
Det noteres i princippet, at det er tilset. 
 

9. Principper for 
understøttende 
undervisning 
 

Der ses ikke umiddelbart et behov for at justere princippet. 
 
Det noteres i princippet, at det er tilset. 
 

10. Principper for samarbejde 
med lokalsamfundet 
 

Det blev drøftet, om det i højere grad skal være synligt, hvem 
repræsentanter fra forenings- og/eller kulturlivet skal henvende 
sig til på skolen. 
Det blev drøftet om princippet skal udvides, så det også rummer 
en forpligtelse for skolen til at understøtte elevernes overgang 
fra skole til fritidsaktivitet. Skolen understøtter allerede dette i 
praksis i kraft af gå-bus fra SFO til svømning og med 
informationer til idrætsforeningerne om hvornår elevernes 
skoledag slutter.  
Det noteres i princippet, at det er tilset, men det sættes på 
dagsordenen igen mhp. revidering. 
 

11. TEMADRØFTELSE: 
Kvalitetsrapport 2017  
 

Kvalitetsrapport 2017 har været drøftet v/ kvalitetssamtalen med 
områdechefen i januar 2018.  Der er i forlængelse heraf 
besluttet 3 udviklingspunkter, som skolen arbejder videre med, 
jf. skolens lokale udviklingsplan (LUP 2018-20).  
 
Udviklingspunkterne er: 
 

• Sprog og litteracy 
Der er udarbejdet en ny læsestrategi på skolen, som 
bl.a. indbefatter målrettet brug af læsebånd.  
 

• Mobning 
Der er udarbejdet et nyt værdiregelsæt, som er på 
dagsordenen på efterårets forældremøder. Der vil også 
blive udarbejdet en ny anti-mobbestrategi. 
 

• Sundhed 
Der arbejdes med at opbygge gode alkoholvaner, bl.a. 
via samarbejde med Lystrup skole, SSP og Ung i 
Aarhus/FU. Desuden arbejdes der med at styrke 
bevægelse i undervisningen – bl.a. ved at hente viden fra 
andre skoler. 
 

Lærernes tid til forberedelse efter folkeskolereformen blev 
drøftet.  



 

 

Der arbejdes på skolen med fokus på hensigtsmæssig balance 
mellem antallet af undervisningslektioner, andre opgaver og 
forberedelse.  
 

12. Evt. Formanden takkede Nick for indsatsen på Elsted Skole og 
ønskede held og lykke i det nye job. 
 

13. Forberedelse af punkter til 
næste møde  

• Temadrøftelse om fremtidens kantine 
Redegørelse for status på arbejdet i kantineudvalget 
Hvad ønsker vi for fremtidens kantine? 
Hvordan inddrages eleverne?  
Bilag: Kantinens regnskab nogle år tilbage. 
NGL, CW og TBG forbereder punktet. 
 

 


