
SKOLEBESTYRELSESMØDE                  
18. november 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, Lasse F. J. Ankjær, Rico C. Gissel 

SFO-forældreråd: Tine L. M. Eriksen, Rikke B. Jensen, Pernille B. Christensen, Annette B. Ross, Martin B. 

Vad, Jens B. Pedersen.  

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

 
Afbud: Morten B. Madsen, Mette S. Frederiksen, Søren H. Andersen, Lars K. Bojesen, Pia Hagedorn, Sø-

ren S. Johannessen, Martin B. Kjeldsen.  

 

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

rådet (deltagelse i punkt 2 og 3) 

a. Godkendt 
  

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

drerådets rolle og opgaver 

MBM/ VK faciliterer processen. 

 

Opsamling 1 på første drøftelse vedr. princip:  

Navn: “Princip for samarbejdet mellem skole og hjem”.  

B: Princippet skal være mere ligeværdigt ift. skolens ansvar. Gensidig information. Link til andre princip-

per eller andre dokumenter. 

C: I stedet for forældre skal der stå “I som forældre”. Mål prik 2 og 3 kan trækkes sammen til én sæt-

ning. Opfordre til, at forældre melder sig til de samarbejdsudvalg/fora, der er. 

D: Et princip ift. at gøre skolen mere praksisnær, læring gennem leg og bevægelse. Kan der stå ”Skole og 

forældre” alle steder i stedet for kun ”Forældre? Indbyde forældre mere i skolen - øget forældreinddra-

gelse. 

Opsamling 2 vedr. forældrerådets roller og opgaver: 
 
C: Afsæt mere tid i 0. og 1. klasse til at danne forældreråd. Beskriv det vigtige i, at det etableres.  
Hvorfor!  
En idebank (skolens opgave samt forældre og elevers opgave) 
Har trivselsgrupper i nogle klasser overtaget rollen som forældreråd? 
Fokus på forældrenes indbyrdes relationer 

 
B: Fastholde forældrenes engagement gennem hele skolelivet.  
Idebank med ideer til 0. - 9. klasse! Retningslinje ift. legegrupper? Nogle få indsatser, som forventes? 
 



D: Eleverne - inddrage elevernes i beslutninger ift. arrangementer, forældre og børn planlægger sam-

men, forældrenes rolle mindskes dermed med elevernes alder. En medarbejder med på de første to mø-
der for at skabe retning. Idebank - måske samle forældreråd på tværs af klasser til at hjælpe hinanden. 
 
Indhold ift Workshop:  

- Forældre oplæg 
- Indhente viden/ svare på spørgsmål på forhånd 
- Ønsker til oplæg - eks ressourcepersoner 

 

Morten og Vibeke går videre med materialet og ændringer i princippet.  

3. Forventet regnskab, ved GH  

- Corona har betydet en billigere drift samtidig med, at der er kommet ekstra bevillinger  

- Der har været en besparelse ved, at det nye nøglesystem er vedligeholdelsesfrit  

- Den økonomiske buffer, der har været sat af ift. at håndtere Corona, er ikke brugt 

- Buffer til vikardækning ifm. sygefravær er ikke brugt 

- Buffer ifm. øget andel af elever til specialklasse er ikke brugt 

- Der er sat ekstra midler af til undervisningsmidler herunder FabLab 

- Kantine: De store børn er gode til at handle. Det er de små ikke. Det aftales, at der arbejdes 

med at fortælle om de nye muligheder for at få mad serveret i klassen  

- Der er et overskud i SFO’en på 183.000 kr.  

- Alle disse forhold gør, at der nu kan være plads i budgettet til at bygge udeskole og et stort 

shelter 

- Det forventes, at der skal bruges 400.000 kr. fra undervisning og 400.000 kr. fra SFO 

- Personaleforbruget i SFO’en forbliver uændret 
 

4. Nyt fra skolens ledelse  

- Vi har kun haft ét smitteudbrud i september på skolen. Derfor er retningslinjen, at skole-

hverdagen skal være så almindelig som muligt 

- Der er ikke opstået smitte i forlængelse af den afviklede skolefest 11.11  

- Der er blevet skrevet ud ift. Klippedagen, hvor bedsteforældre har mulighed for at deltage 

- Skolen skriver ud, at man opfordrer til, at deltagerne bliver testet inden fællesarrangemen-

ter 

- Stærkere læringsfællesskaber er en stor indsats i Aarhus Kommune. Vi arbejder med, at 

børn og voksne har et udviklende tankesæt 

- Forældreinput: Det er ærgerligt, at 9. klasserne ikke var med til skolefesten 

 

5. Nyt fra Fællesrådet 

Udgår 

 

6. Nyt fra elevrådet 

- Elevrådet ønsker nye gardiner og flere affaldsspande  
- Der har været en skokonkurrence, hvor der skal laves et produkt. Dem, der kommer med 

det bedste produkt, vinder 2000 kr. til klassekassen 
 

7. Elevtilfredshedsundersøgelse 

Se bilag. Herunder drøftelse af henvendelse fra forældre.  
Ledelsen fremlægger, hvordan der arbejdes med undersøgelsen.  

Drøftelse af bestyrelsens bemærkninger. Forhold som ønskes særligt belyst skal fremsendes til 

VK senest 12.11.  

 



 

 

 

- Der er nogle negative tendenser i trivselsundersøgelsen, som peger på, at der skal arbejdes 

målrettet med børnenes selvopfattelse og generelle trivsel. Tendensen er tydeligst på mel-

lemtrinnet og i udskolingen.  

 

8. Evt.  

- Skolefest 
 
 

 

Nøgletal - til orientering:  

Elevtal pr. 210921 626 
Indmeldelser i perioden 210921-041121: 1 i udskoling 
Udmeldelser i perioden 210921-041121: 2 i indskoling 

Elevtal pr. 041121      625 
Indmeldte i SFO pr. 210921   290 
Indmeldte i SFO pr. 041121   291 

 
 

Med venlig hilsen 

Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    


