
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Den 15. december 2020, kl. 17-20 
Indgang ved mellemtrinnet. Mødet afholdes i bevægelsesrummet  
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Gitte H. Hansen, Rasmus D. Jørgensen, Susanne Kristensen, Jens Peter M. Mik-
kelsen, Kaja M. Madsen, Morten B. Madsen, Mette S. Frederiksen, Jennie Connolly, Lasse F. J. 
Ankjær, Rico C. Gissel, Søren H. Andersen. 
 
Afbud:  
Pia Hagedorn (Fællesrådet), Lars K. Bojesen, Mogens Christensen.  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt – der flyttes rundt på punkterne pga. Coronasituationen, og 
fordi Gitte Hauge først kan deltage senere på mødet.  
 

2. Nyt fra skolens ledelse 

• Social kapitalmåling/arbejdsplads-vurdering for medarbejderne på skolen. 
Målingen er foretaget i oktober måned, og vi har netop modtaget resultaterne.  

Overordnet set placerer skolen sig gennemsnitligt ift. Børn og unge i Aarhus 

Kommune. Der følges op med medarbejderne i afdelingerne efter jul.  

• Der er indskrevet 91 børn til 0. årgang 2021.  
 

3. Status Corona  
Nødundervisningen forsætter frem til onsdag i uge 1. Der er derfor forsat fjernundervis-

ning for eleverne i 5.-9. klasse mandag og tirsdag i uge 1 2021. Skolebestyrelsen oplever, 

at det fungerer godt for dem, der sidder derhjemme, så omstillingen opleves bedre end 

tidligere. 

 
4. Forventet regnskab - fremlæggelse og spørgsmål 

Gennemgang af økonomien: 
Overordnet set har der været en positiv økonomisk udvikling. I stedet for at stå med et 
underskud i indeværende år, så er det nu vendt til et positivt resultat. Der er dog forsat 
et akkumuleret underskud fra tidligere år, som der skal afdrages på.   
I SFO er der budgetteret med et lille underskud – hvor der bruges af sidste års overskud 
– det går bl.a. til nyt stort legestativ, som opstilles i uge 1.  
 

5. Arbejdet med principper 
Oversigt over obligatoriske og valgfrie principper v. Morten 
Drøftelse af behov for nye principper: 
- Hvilke principper har vi? 
- Hvilke principper mangler vi? 
- Hvilke principper ønsker vi? 
- Hvordan skal arbejdet forløbe? 
 
Morten har lavet en oversigt over principperne for skolen. Skal vi som tidligere arbejde i 
udvalg, hvor der udarbejdes principper, og som herefter godkendes i skolebestyrelsen – 
tidligere har der været afholdt en arbejdslørdag - hvor mindre udvalg skriver på ud-
valgte principper. 
 

 
 
 



Beslutning:  
De gamle principper revideres, og der tages en beslutning ift,. om de skal forsætte, eller 
om de skal udgå. Morten, Søren og Vibeke er med i udvalget om at få udarbejdet alle de 
obligatoriske principper inden sommerferien. 
Alle gennemlæser principperne inden næste skolebestyrelsesmøde, hvor der tages stil-
ling til hvilke principper, der forsat skal være en del af skolens virke. 
Skolebestyrelsen beslutter dd. at ”Bring your own device” princippet ikke længer er gæl-
dende og derfor slettes fra hjemmesiden. 
Jennie og Kaja udarbejder forslag for princip for fondssøgning.  
Alle principper opbygges efter samme skabelon.  
 

6. Elevtilfredshedsmåling 2020 
VK fremlægger, hvordan skolen arbejder med målingen.  
Gruppedrøftelser – hvad får vi øje på? Hvad undrer vi os over?  

 
Elevtrivselsmålingen er foretaget under Corona i foråret – måske derfor er svarprocen-
ten lavere end tidligere. Klasseteamet har arbejdet med data fra klassetrivselsundersø-
gelsen, der er en rapport på klasseniveau. Alle klasseteam indhenter herefter kvalitative 
data, som sammenholdes med den kvantitative, hvorefter der laves en social årsplan for 
klassen.   
 
Opsummering fra grupperne: 
Gr.1: Vi faldt over punktet – er du bange for at blive grinet af af dine klassekammerater, 
er der mange der skriver – har det noget med tryghed at gøre. Mange elever vurderer, 
at de har ondt i hovedet og maven. 
Gr. 2: Mange elever oplever, at toiletterne er ulækre – kan man løbende arbejde med 
kulturen, som skolen gjorde i foråret. Skal der være toiletdukse – skal der være toiletter, 
der dedikeres specifikke klasser. 
Mobning forekommer i begge rapporter, hvilket er bekymrende. 
Gr. 3: Overordnet set er langt den største andel af eleverne glade for at gå på skolen – 
Er der sammenhæng mellem ondt i maven og elevernes generelle trivsel.  
 
Beslutning:  

Skolen genoptager arbejdet med toiletkulturen – eks. dukseordning og klasseopdelte 

toiletter. 

  

7. PÅ NÆSTE MØDE – herunder hvordan fortolker vi forretningsorden ift. punkter til næste 
møde.  
 
Næste møde er et 3 timers møde, hvor halvdelen af mødet er sammen med dagtilbud, 
FU og SFO – det er d. 20.1.2021. 
 
Hvis man har punkter til næstkommende skolebestyrelsesmøde, så skal de være skole-
bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage i før mødet.  
 

8. Evt.  

• Bliver der søgt Coronamidler? Der kan søges beløb op til 25.000 kr. til Corona 
forbyggende indsatser – skolen laver en søgning.  

• Høringssvar vedr. Rema på den anden side af hovedvejen (Jennie tovholder).  

• Høringssvar ved den nye FU vision er ved at blive udarbejdet (Vibeke tovholder).  

 
 



Med venlig hilsen 
 
Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 
Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    
  

 


