
 

   

ELSTED SKOLE 

 

Referat fra 

 SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Onsdag den 5. september 2012 
kl. 17:30-20:00 i personalerummet 

Deltagere: 
 
 
 
Afbud:  
 
Fraværende: 

Bo Gustafsson, Mette Søberg, Jens Gaarsdahl, Tina Bröner Grimm, 
Winnie Bendixen, Kasper Bilenberg, Bettina Axelsen, Lise Ernst, 
Jakob Logan Nørgaard, Jesper Henrik Perregaard 
 
Karina Krog, Brian Hørup Obel, Jens Norling Mathiassen, Bjarne 
Nielsen 
Kaare Heinsen 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Godkendt. 

3. Meddelelser  
(15 min) 
a Ledelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b Formanden 
 

c Udvalg 

 
MS orienterede om status på Elsted skole i det nye skoleår. Der er 
pt. 106 ansatte, og elevtallet er 791 elever. Antallet af elever fra 
Ellekærskolens distrikt er faldende, fordi flere vælger at flytte 
tilbage til distriktsskolen, når de har bestået sprogtesten. Én lærer 
er pt. på barsel, og én mere følger 1. oktober. Desuden har en 
lærer søgt orlov. Alle stillinger er besat med en fast vikar. 
 
KA orienterede om Lærernes Dag den 5. oktober og opfordrede 
skolebestyrelsen til at markere dagen. Forældrerepræsentanterne 
vil drøfte forskellige muligheder. 
 
JG oplyste, at der arbejdes på at etablere et elevråd igen. 
 
TBG orienterede om status på rottesagen: Oprydningen går i gang 
i næste uge og ventes at vare nogle uger afhængig af hvor store 
reparationer, der skal iværksættes. 
 
Intet. 
 
Intet. 

4. Ændring af 
skolestruktur i 
Aarhus Kommune 
v/MS (10 min.) 

MS orienterede om processen ift. den kommende høringsproces 
vedrørende ny skolestruktur og den planlagte proces for 
udpegning af nye skoleledere m.v. på de berørte skoler. Hvis 
forslaget i høringsmaterialet er uændret, ønsker Skolebestyrelsen 
ikke at afgive høringssvar, da den tidligere har udtalt sig. 
 
(Bilag: Brev fra Børn og Unges direktør Nils Petersen, udsendt pr. 
mail den 21. august.) 



 

   

5. Valg til 
skolebestyrelsen 
v/TBG (10 min.) 

TBG orienterede om tidsplan og proces for valg til skolebestyrelsen 
2012. Opmærksomheden henledes på eventuelt møde den 27. 
september kl. 16, hvis der er 5-8 kandidater, der stiller op til 
bestyrelsen.  

6. Høring vedr. 
evaluering af nye 
vedtægter for 
skoler etc. v/BG 
(10 min.) 

Forsøg med kortere valgperioder og valg til skolebestyrelsen hvert 
år er blevet evalueret. Konklusionen er, at forsøget ikke har øget 
forældrenes engagement og deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet. 
Børn og Unge indstiller derfor til Byrådet, at vedtægterne for 
styrelse af kommunale skoler revideres, således at man går tilbage 
til valg hvert 4. år. 
 
Skolebestyrelsen drøftede evalueringen og var enige i 
konklusionerne. Det blev foreslået, at man i et høringssvar kunne 
foreslå at afholde suppleringsvalg i stedet for forskudte valg. 
Forældrerepræsentanterne udarbejder et høringssvar på 
midtvejsmøde den 12. september. 
  
(Bilag: Høringsskrivelse, Resultat af evaluering, Forslag til nye 
styrelsesvedtægter, Udkast til byrådsindstilling) 

7. Budgetopfølgning 
og forventet 
regnskab 2012 
v/TBG (20 min.) 

Skolebestyrelsen blev orienteret om det forventede regnskab for 
undervisningsdelen henholdsvis SFOen. Det har på nuværende 
tidspunkt været et samlet forbrug som forventet efter 1. halvår. På 
baggrund af gennemgang af forbrugsprocenter og forventet 
forbrug resten af året på de enkelte budgetposter forventes 
regnskabet at nå målet om at ”gå i nul”, dvs. hverken overskud 
eller underskud. (Bilag udleveret – medsendes referatet.) 
 
Desuden blev den løbende budgetorientering til Skolebestyrelsen 
drøftet. Bestyrelsen ønsker orientering, når der omprioriteres 
større beløb imellem budgetposter. 

8. Temaaften om 
forældresamarbej
de v/ MS og 
Jakob (30 min) 

De nye klasseråd inviteres til en temaaften om 
forældresamarbejde på Elsted skole den 3. oktober kl. 19.30-
21.30. Det blev aftalt, at Bo, Jakob, MS og JG fastlægger indhold 
og form. 

9. LUP – Elsted 
Skoles lokale 
udviklingsplan 
v/MS (10 min.) 

Skolens udviklingsplan 2012-2014 er færdig og lægges snarest på 
Forældreintra og skolens hjemmeside. Der er tre særlige 
indsatsområder heri: 
1) Det gode lærer-pædagogsamarbejde 
2) Faglig inklusion 
3) Kommunikation på Elsted Skole 

10. Punkter til næste 
møde (5 min.) 

Der ønskes en drøftelse af, hvad skolebestyrelsen vil have fokus 
på i dette skoleår. Medlemmerne bedes overveje forslag til 
fokuspunkter til drøftelse på næste møde. 

11. Kommunikation til 
forældre 

Drøftet under de enkelte punkter. 

12. Evt. 
 

ESV (Elsted Skoles Venner) er på dagsordenen på lærermøde 20/9 
mhp. drøftelse af et fremadrettet tæt samarbejde mellem ESV og 
skolen.  

Referent: Tina Bröner Grimm 

 


