
 

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

tirsdag den 18. december 2018 
 

kl. 17:00-18:00 i mødelokale 1  
Deltagere: 
 
 
 
 
 
Afbud: 

Niklas Grønlund Lind, Mette Søberg, Tina Dalgaard, Tina 
Bröner Grimm (ref.), Troels Pedersen, Thomas Bækbo, Annette 
Lindblad Væring, Troels Lund Rasmussen, Laura Calderon 
Øregaard, Kristine Grønkjær, Jonas Odgaard Thomsen, Lukas 
Emil Toft Schmidt 
 
Kim Vogel, Hanne Kirkbak Walther, Camilla Wolff, Mikkel 
Ottendahl 
 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra 26. november 2018 blev godkendt. 
 

3. Meddelelser  
a Skolens ledelse 
b Medarb.rep. 
c Elevrådet 
d Formanden 

Ad a) 
Resultaterne af den seneste trivselsmåling foreligger nu, og 
udviklingen er positiv. Der er et godt arbejdsmiljø på skolen, og 
der skal nu udarbejdes handlingsplaner for opfølgning på nogle 
af de områder, hvor vi ligger lavere end kommunens 
gennemsnit. 
 
Ad b) 
Trivselsmålingen afspejler den fornemmelse, som er blandt 
medarbejderne; nemlig at der er et rigtig godt arbejdsmiljø og 
høj social kapital på Elsted Skole. 
 
Medarbejderne er glade for formanden for skolebestyrelsens 
julehilsen til alle medarbejdere. 
 
Ad c) 
I elevrådet har man bl.a. drøftet, at 7. årgang gerne vil have 
udgangstilladelse i frikvartererne, eleverne vil gerne have en 
salatbar i kantinen, og temauge 47 er blevet evalueret.  
Fredag morgen før juleferien vil elevrådet dele pebernødder ud 
til alle i hovedindgangen og ønske god jul. 
 
 



 

 

Ad d) 
Der har været afholdt møde i Kantineudvalget. Der er kommet 
flere nye forslag til tiltag, der skal prøves af. 
 
Der er kommet en henvendelse fra Skole og Forældre i Aarhus 
ift. administrative fællesskaber, som Niklas svarer på. 
 
Niklas opfordrer alle, der har mulighed for det, til at deltage i 
juleafslutningen i salen fredag. 
 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 
 

Der blev efterspurgt kommunikation på skolens kalender vedr. 
juleafslutningen sidste dag før juleferien.  
 
Fællessamlingen holdes fredag den 21.12 kl. 12-12.45 i st. sal, 
hvilket vil blive skrevet ind i kalenderen. 
 

5. Status på økonomien  
 

 

Status ift. undervisningsdelen er, at der pt. forventes et lidt 
mindre overskud end ved sidste status i november. Der er som 
udgangspunkt regnet med den forudsætning, at budgettet på 
uddelegerede konti bruges op.  
 
Ift. SFO forventes der fortsat et underskud på omkring 260.000 
kr. Der er indkøbt nyt gyngestativ til skolegården samt inventar 
og akustikregulering til den del af sfo, der ikke berøres af 
næste års RULL-projekt. 
 

6. Status på brugen af 
Læringsplatformen  

 

Læringsplatformen (MinUddannelse) anvendes på forskellig vis 
i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen afhængig af, 
hvor meget IT indgår i undervisningen.  
 
Der ligger rigtig meget materiale i MinUddannelse i de klasser, 
hvor undervisningen sker på de elektroniske platforme.  
 
Aarhus Kommune har valgt at opsige aftalen på 
MinUddannelse, så der kommer et nyt system i 2020. 
 
Ift. kommunikation om lektier skal det undersøges, hvor og 
hvordan denne skal ske, når Intra lukker. Det kan være på 
MinUddannelse, men det kan også være på andre elektroniske 
platforme. 
 

7. Status på 
folkeskolereformen  
 

Status på Elsted Skole er overordnet set den samme som på 
landsplan. Karakterniveauet ligger på cirka samme niveau som 
før reformens indførelse.  
 
Bevægelse i undervisningen er et indsatsområde på skolen. 



 

 

 
Skolen har siden skolereformens indførelse i høj grad benyttet 
sig af § 16b i forhold til konvertering af den understøttende 
undervisning til to-lærer-ordning. 
 

8. Status på 
frontløberprojekt/ 
kommunikations-
strategi 

 

Der er udarbejdet en kommunikationsplan i form af et årshjul 
for, hvornår der skal kommunikeres og om hvad. Dette og 
forarbejdet hertil er bearbejdet til et inspirationsmateriale til 
brug for andre skoler. 
 
Kommunikationen/processen for skolens nye værdiregelsæt vil 
blive anvendt som best practice til andre skoler.  
 
Der samarbejdes med forvaltningens kommunikationsafdeling 
om en visuel kommunikation om det nye værdiregelsæt. 
 
Som forberedelse til overgangen til AULA vil Elsted Skoles 
hjemmeside blive relanceret. Dette sker efter de samme 
retningslinjer som Aarhus Kommunes hjemmeside. Der skal 
være mindre tekstinformation end i den nuværende, og 
kommunikationen skal målrettes til potentielle forældre.  
Skolen får hjælp fra forvaltningen til opgaven, fordi vi er AULA-
pilotskole. 
 

9. Evt.  Skolens nye viceskoleleder Kristian Meyer Spang starter den 3. 
januar 2019. 
 

10. Forberedelse af 
punkter til næste 
møde den 30. januar 

• Prioriteringskatalog til budget 2019 

• Principper for aflysning af undervisningen ved kortvarigt 
fravær forberedes af Niklas og MS 

• Den planlagte temadrøftelse om sundhed udskydes til 
senere på året. I stedet gøres der status på LUP, som 
bl.a. indeholder en indsats ift. bevægelse – forberedes 
af MS 

• Sparring på kommunikation om ændring af §16b skal 
drøftes – MS forbereder et oplæg. 

 
 


