
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
27. september kl. 17.00 – 19.30 
Mødet afholdes i personalerummet  
 
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Gitte H. Hansen, Susanne Kristensen, Jens Peter M. Mikkelsen, Kaja M. Madsen, Jennie 

Connolly, Morten B. Madsen, Mette S. Frederiksen 

Elevrådsrepræsentanter: Ryan L. Nebih, Sasha M. W. Hølmer-Hansen 

 
Afbud: Lasse F. J. Ankjær, Søren H. Andersen, Rico C. Gissel, Lars K. Bojesen, Pia Hagedorn 

 

SFO-forældreråd: Tine L. M. Eriksen, Rikke B. Jensen, Anja W. Knudsen, Martin B. Kjeldsen, Pernille B. 

Christensen, Annette B. Ross, Martin B. Vad, Jens B. Pedersen, Søren S. Johannessen.  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden, velkommen til elevrådsrepræsentanter og SFO-forældrerå-

det (deltagelse i punkt 2 og 3).  

Mødet er forkortet til kl. 17.00 – 18.30, punkt 2 udgår, da SFO-forældrerådet ikke delta-

ger pga. frafald.  
 

2. Samskabelse mellem skole og hjem. Princip for skole/hjem samarbejdet, klasseforæl-

drerådets rolle og opgaver.  

Punktet er udsat.  
 

3. Forventet regnskab v/GH 

PowerPoint præsentation medsendt. 

For undervisningen forventer vi et resultat i balance. Der har været en del investeringer, 

som er udsat pga. Corona. Dette har yderligere nedbragt gælden, således at vi forventer 

at starte 2022 i balance. SFO-resultatet forventes ligeledes at komme ud i balance +/- 

100.00.  

 

4. Nyt fra skolens ledelse  

Corona status: Vi har i sidste uge haft et udbrud af Corona på 12 smittede i samme 

klasse. Vi har desværre igen fået forkert vejledning af Styrelsen for Patientsikkerhed, 

hvilket kan være frustrerende for forældrene, da de oplever at få informationer, som 

korrigeres. De nye retningslinjer betyder, at nærkontakter skal møde i skole. Der var en 

del forældre i klassen, som valgte at holde deres børn hjemme fra skole, selvom barnet 

ikke var smittet. Skolen forventer, at det vil tage noget tid, før alle har vænnet sig til, at 

samfundet er så åbent som nu.  

 

Multibane: Der etableres en multibane i Grønnegården, hvor Forvaltningen dækker ud-

gifterne til at etablere underlaget til banen. Dette sker ifm. en dræningsopgave.  

 

 
 
 



Budget 2022 – 2025: Budgettet for Aarhus Kommune er forhandlet på plads. I Børn og 

Unge forvaltningen kan det bemærkes, at der sættes 20 mio. yderligere af til skolernes 

betaling til specialklasser. Der fremrykkes midler til sikker skolevej.   
 

5. Nyt fra Fællesrådet 

Udgår 
 

6. Nyt fra elevrådet 

Det har været drøftet 

- Skraldespande – fokus på, om der kan komme flere op, så man ikke smider skrald.  

- Skoreglen – mange er trætte af den? Kan den ændres?  

- Nogle elever går i Netto, selvom man ikke må – kan det lade sig gøre at gå derned en 

gang om ugen? 

9. årgang tur til København med besøg i Folketinget, Social- og ældreministeriet, Tivoli 

og Christiania.  

 

7. Endelig godkendelse af forretningsordenen 

Forretningsordenen godkendes på næstkommende møde, da der på mødet i dag ikke er 

et flertal af forældre til stede, og skolebestyrelsen er derfor ikke beslutningsdygtige.  
 

8. Skolens ordensregler. Drøftelse af ændringer og vedtagelse 

Der er forskellige holdninger til indesko. Der er forståelse for ordningen, men vi skal se 

på en løsning ift., at eleverne i udskolingen kan bruge indesko – hvordan kan der være 

kendetegn på indesko, så der ikke opstår en ny opgave for lærerne, som skal håndhæve 

reglen? Sasha og Ryan tager ideen med til elevrådet, om der kan laves en konkurrence 

om dette.  

Minde forældre om at bruge blå futter og sørge for, at der er futter tilgængelige.  
 

9. Evt.  

”Lærernes dag” (som vi kalder Medarbejdernes dag): Morten skriver ud til alle forældre 

og opfordrer til at markere dagen, samt skriver ud til personalet på dagen.  

 
 

Nøgletal - til orientering:  

Elevtal pr. 170821 628  (beklager, fik skrevet 629 i sidste referat) 
Indmeldelser i perioden 170821-210921: 1 i indskoling, 1 på mellemtrin, 1 i udskoling 
Udmeldelser i perioden 170821-210921: 1 i indskoling, 3 på mellemtrin, 1 i udskoling 

Elevtal pr. 210921      626 

Indmeldte i SFO pr. 170821   286 
Indmeldte i SFO pr. 210921   290 

 
 

Med venlig hilsen 

Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    


