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Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, e-mail tov@aaks.aarhus.dk  

 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016  kl.15:00 til kl. 16:30 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Præsentation af to nye medlemmer, Mariam og Abdi.  

2. Godkendelse af dagsorden, herunder evt. prioritering af punkter. 

 
Orienteringspunkt 
 

3. En runde hvor alle fortæller stort og småt fra deres område 

 Elevrepræsentanter  

(Fraværende) 

 Medarbejderrepræsentanter: 

Situationen ift. næste skoleår fylder meget. Skolen skal spare penge, hvorfor 

der nok skal ændres på antallet af stillinger. Vi tager punktet op næste gang. 

Hertil har der lige været APV.   

 Forældrerepræsentanter: 

Situationen omkring toiletterne, hvor skolebestyrelsen kommer ind over, 

kan evt. tages op igen på et senere tidspunkt. 

Spørgsmålet om rygning blandt drengene på 7. årg. tages op. Drengene 

forlader skolen for at ryge i smug. Det er ikke noget, som skolen er bekendt 

med. Eleverne må ikke forlade skolen, men vi ved, at nogen af eleverne ikke 

overholder reglerne. Udvalgte elever kan fra tid til anden få lov til at tage 

hjem for f.eks. at hente deres glemte idrætstøj, men de må ikke forlade 

skolen for eksempelvis at tage i basaren og spise. Nogen af elverne har svært 

ved at sige nej, når de bliver opfordret af deres venner til at bryde regler a la 

ovenstående. Godt hvis forældrene får viden herom, så de kan følge op. Vi 

giver personalet besked om at indskærpe over for eleverne, hvad reglerne er. 

Samtidig må vi også gøre opmærksom på, at vi netop er en skole og ikke en 

vuggestue eller børnehavne, som er indhegnet, hvorfor det er vigtigt at 

forældrene får talt med deres børn om, at de ikke må forlade skolens 

område. Spørgsmålet, hvordan eleverne bliver informeret om det 

sundhedsskadelige ved rygning, blev drøftet.  
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 Ledelse: 

Ledelsen beskæftiger sig indgående med, hvor mange personaler skolen kan 

have ansat ud fra de midler, skolen får tildelt. Mobilitetsdagene samt 

udviklingspolitikken forklares.  

Ledelsen arbejder hertil indgående med en langsigtet plan i samarbejde med 

forvaltningen, som skal sikre, at vi koordinere vores forskellige indsatser på 

en sådan måde, at vi får den bedst mulige effekt.    

 
Orienteringspunkter/Drøftelsespunkter 

 
4. Skoledagens struktur (ledelsen): 

Vi skal væk fra den nuværende 40 min. model, da modellen skaber for mange 

problemer: Personalet får bl.a. for mange lektioner og får ikke gode muligheder 

for forberedelse. Vi skal i stedet have lektioner á 45 eller 50 min. varighed. Dette 

overvejer vi p.t. i samarbejde med personalet. Samtidig overvejer vi at placere 

vores møder en anden dag end tirsdag, som er den nuværende mødedag (og hvor 

elverne får fri kl. 14). Hertil arbejder vi på at gøre fredagen lidt kortere, da vi ofte 

oplever, at eleverne har endog meget svært ved at koncentrere sig om 

undervisningen efter kl. 12. 

Vi skal være opmærksomme på, at der måske er foreninger i området, som har 

indrettet deres aktiviteter efter, at vi giver eleverne fri kl. 14 om tirsdagen. Vi skal 

derfor give foreningerne besked herom, hvis vi ændrer på tingene.     

 
5. Bestyrelsens sammensætning (alle) 

Rådmanden har gjort opmærksom på, at vi burde overveje at få folk fra 

erhvervslivet ind i skolebestyrelsen. Sådanne folk kan komme med input udefra 

samt give os adgang til et netværk, som vi ikke har adgang til p.t. 

Bestyrelsen er ikke afvisende over for idéen. Spørgsmålet om at nedsætte et 

Advisory Board (AB), som en form for mellemvej, drøftes. Vi arbejder videre med 

at ”fylde” skolebestyrelsen op samt sideløbende gøre os overvejelser om at 

nedsætte et AB.   

 
6. Orientering om mentorer og Studenter Hus, Aarhus.  (ledelsen) 
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Lene orienterer om, hvilke muligheder der allerede er fra kontaktperson fra 

Familiekontoret, Red Barnet, Ung-til-ung mentorordningen fra Mercuri Urval, 

Studenternes Hus til Rotary klubberne. De første muligheder er vi gode til at 

benytte os af, de sidste har vi ikke så mange erfaringer med at benytte os af.  

 

7. Næste skolebestyrelsesmøde 12/4 kl. 15:00 

Aase har lavet aftale med HR-chef i MBU ift. kommunikation.  

Vi drøfter næste skoleår. 

 

8. Evt. 

 

Med venlig hilsen   

Ibtihaj Hassan El-Khodr / formand for skolebestyrelsen og Aase Nielsen 

  


