
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
25. februar, kl. 17.00 – 19.00 
Mødet afholdes via Teams.   
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Susanne Kristensen, Jens Peter M. Mikkelsen, Kaja M. Madsen, 
Morten B. Madsen, Mette S. Frederiksen, Jennie Connolly, Lasse F. J. Ankjær, Rico C. Gissel 

 
Afbud:  
Pia Hagedorn, Gitte H. Hansen, Lars K. Bojesen, Mogens Christensen, Søren H. Andersen.  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes. 
 

2. Nyt fra skolens ledelse/ Status på Corona skolen 
VK giver en status på genåbning for 0.-4. klasse, SFO samt status på fjernundervisningen.  
 
Desværre er de store elever ikke tilbage på skolen. Det tegner til at 9. klasses eleverne kan 
vende tilbage til skolen d. 15. marts og eleverne fra 5.-8. klasse d. 6. april. 
 
Vi arbejder med få-lærerprincip for at undgå smitte og for at understøtte elevernes faglighed og 
trivsel. Det har været en god start i uge 6 og igen efter vinterferien. Gode muligheder for at 
være flere lærere/pædagoger på klasserne i 0.-3. klasse – 4. årgang ikke helt samme mulighed, 
fordi der ikke er pædagoger på. Vi har dog prioriteret, at der på 4. årgang i nogle positioner er to 
lærere på.  
 
Vi har opdelt skolens ude- og indeområder, så eleverne er på afstand af andre klasser. Det 
samme gælder SFO’en og Klubben. 
Mange elever trives med faste og kendte voksne.  
 
5.-9. klasse forsat på fjernundervisning – vi har 20-25 elever, der i forskellig grad benytter den 
fysiske undervisning på skolen.  
Lærerne har gennemgået alle klasser for at finde frem til, om der er elever, der ikke er i trivsel 
eller faglig trivsel. 
 
Tilbagemelding fra skolebestyrelsen: Bedre trivsel hos børnene efter fysisk fremmøde. Yderti-
mer i SFO – vi er obs på afstand mellem børn fra forskellige klasser.  
Det er godt, at de større elever kan møde fysisk i skole.  
 

3. Nyt fra Fællesrådet 
Punktet udgår  
 

4. Valgfag i udskolingen 
Oplæg om valgfag i udskolingen ved RD  

link til valgfag i 7. og 8. klasse 

Link til ungdomsskolehold 

Forslag fra skolebestyrelsen om valgfag i kodning eller gaming.  

Forslag om at spørge de unge, hvad de kunne tænke sig, at der udbydes.  

 

 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1t-ItHvt9EA4xkzRoXwl3hESiwYAjsmxMUwOZxm-7twc/edit?usp=sharing
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a50dc0ea-2a59-4609-9623-7d0f93dc5d02


 

 

Forslag om, at privat økonomi udbydes som en obligatorisk del af f.eks. samfundsfag og mate-

matik på skolen. 

5. Udskiftning af skolemøbler og måden at tænke skoleindretning på.  
Vi har en vision om en praksisorienteret skole, hvor værkstedsundervisning, projekt og udeskole 
kommer i fokus. Hvad betyder det for skolens indretning? 
Oplæg ved Vibeke og fælles drøftelse.  
 

• Gennemgang af skolens møbler - hvordan investerer vi fremadrettet – skal vi satse på 
traditionelle møbler eller mere eksperimenterende skolemøbler, som er en dyrere løs-
ning.  

• Obs på elever der har brug for en fast base. Skolebestyrelsen ser det ikke som en udfor-
dring ift., at nogle klasselokaler er indrettet forskelligt ift. andre lokaler.  

• Der skal være styr på basismøbler. Evt. starte i de små lokaler – så de kan blive mere at-
traktive. Lærer af erfaringerne fra Mellemrummet, udskolingen og 0.a. Eksperimenterne 
fra mellemtrinnet og op. 

• Er det muligt at indrette med fleksibel indretning – hvor der både kan laves traditionelle 
undervisning og en mere innovativ undervisning. Det er OK, at der er forskelle mellem 
klasserne – gerne årgangsvis. Oppefra og ned. 

• Der skal forsat være fokus på holddannelse på tværs af årgange, når vi er ovre Corona.  

• Det kan også være mere innovative fællesarealer, som deles af flere. 
 

6. Næste møde 
Punkter til dagsorden på næste møde: Regnskab og budget.  

 
7. Evt.  

• Kan området ved stien ned til Grønnegården fejes. Er meget mudret.  Kaya opfordrer til 
brug af Aarhus’appen eller giv et tip, hvis det opleves, at cykelstier, lamper der ikke vir-
ker eller huller i vejen. 

• Trafikudvalget rykker for, at der bliver etableret fodgængerfelt, skilte mm. 

• Medlem fra skolebestyrelsen oplever, at der i den sidste uges tid opleves stigende uro i 
lokalområdet– fokus på SSP-samarbejdet. Ledelsen er i kontakt med Gadeplan og de op-
søgende medarbejdere. Morten skriver ud i FB gruppen med en opfordring til at melde 
til politiet, hvis beboere oplever unge, der begår ulovligheder og hærværk samt være 
ekstra opmærksomme, når man går tur og lufter hund.   

 

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

 


