
SKOLEBESTYRELSESMØDE                  
21. marts kl. 17.00 – 19.30 

 
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Susanne Kristensen, Kaja M. Madsen, Jennie Connolly, Morten B. Madsen, Jens Peter 

M. Mikkelsen, Mette S. Frederiksen 

SFO rådet: Tine L. M. Eriksen, Rikke B. Jensen, Martin B. Kjeldsen, Pernille B. Christensen, Annette B. 

Ross, Martin B. Vad, Jens B. Pedersen 

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

SFO rådet: Melina A. Hammelsvang, Søren S. Johannessen 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Første del af mødet er fælles møde med SFO forældrerådet kl. 17.00 – 18.30. Sidste del af mø-

det er for SB kl. 18.30 – 19.30. 

 

2. Gitte Hauge gennemgår regnskab for 2021 samt budget for 2022, drøftelse ift. budget 

2022. Slides sendes ud før mødet.  

Regnskab og budget godkendes.  

 

3. Helhedsplan for udeområderne.  

Præsentation af det nye shelter byggeri, drøftelse af plan for udeområderne og de forbedringer 

vi allerede er i gang med. Hvad er næste skridt i planen for udeområderne? Er der interesse for 

og energi ift. fondssøgning? Bilag: Plan for udeområder og skitse på shelter/ udeskole.  

 

Skolen har firmaet Rabølle til at forestå projektet. De udarbejder tegning og budget, og der laves 

ansøgning om byggetilladelse i foråret - det forventes, at opførelsen bliver i det tidlige efterår.  

Vibeke laver en ansøgning til klimafonden i Aarhus Kommune i juni måned. Tine vil gerne bi-

drage til dette. Det drøftes på fællesmødet i maj måned, hvorvidt der er forældre-repræsentan-

ter, der ønsker at stå for yderligere fondssøgning.   

 

4. Nyt fra skolens ledelse 

• Elevtrivselsmålingen, som lige er gennemført, har skolen gjort mere ud af at forberede 

og gennemføre ift. tidligere - ny systematik skal gerne understøtte et bedre data- grund-

lag samt et kontinuerligt arbejde i klasserne med opfølgning. Det har været et tema på 

et pædagogisk rådsmøde for lærere/ pædagoger.  

• Vi har personaledage primo april, hvor vi arbejder videre med praksisfaglig undervisning 

– eksempelvis Byg et hus og Eud for alle.  Vi udvikler en fælles årsplan for hele skolen ift. 

de tværfaglige forløb og den praksisfaglige undervisning  

• Flere børn bliver skoleudsat ift. tidligere – 93 indskrevne børn i 0. årgang i 4 klasser.  

• Sidste skoledag er fortsat 20. maj for 9. årgang, men der vil være undervisning i ugerne 

herefter, også mellem prøverne. 



• Ift. Ukrainske flygtninge forventes det, at eleverne skal starte i modtagerklasser, da det 

er sådan Aarhus Kommune normaltvis løser opgaven vedr. elever dansk som andet-

sprog, afhængig af sprogstøttebehovet.  

• Tilbagemelding fra elevrådet ift. skoreglen: Elevrådet har ikke ønsket, at der skulle 

iværksættes yderligere tiltag end hidtil ift. muligheden for at bruge indesko.  

 

5. Nyt fra Fællesrådet 

Udgår 
 

6. Skoleårets planlægning 

Skolebestyrelsen godkender fremlagte timefordelingsplan, se bilag. 
Evt. justeringer vil blive drøftet på de kommende to SB møder.  
 

7. Orientering om valg til skolebestyrelsen 2022.  

Procedure for valg til skolebestyrelsen revideres. Der er fremover valg hvert andet år, og skole-

bestyrelsen beslutter, at vi fortsætter med 2-årige valg i lige år.  

 

8. Evt.  

• Fortsat ingen elektriske devices i morgen-SFO 

• UltraNyt vises med opfølgning af lærer eller pædagog 

• Vi fremsender budget og dagsorden sammen med referatet samt rettelse i nøgletal 
 
 

Nøgletal - til orientering:  

Elevtal pr. 110222 633 
Indmeldelser i perioden 110222-210322: 1 i indskoling 
Udmeldelser i perioden 110222-210322: 3 i indskoling, 3 på mellemtrin, 1 i udskoling 

Elevtal pr. 210322      627 
Indmeldte i SFO pr. 110222   286     (+5 i 4. kl. morgenpasning) 
Indmeldte i SFO pr. 210322   280     (+5 I 4. kl. morgenpasning) 

 
 

Med venlig hilsen 

Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    


