
 

   

ELSTED SKOLE 

 

 

REFERAT FRA 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

Mandag den 12. november 2012 
kl. 17:30-20:00 i personalerummet 

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud:  

Bo Gustafsson, Mette Søberg, Tina Bröner Grimm, Winnie 
Bendixen, Kasper Bilenberg, Lise Ernst, Jens Norling Mathiassen, 
Jakob Logan Nørgaard, Lina Grith Rishøj, Niklas Grønlund Lind, 
Søren Erik Melchior Sørensen 
 
Jens Gaarsdahl, Bjarne Nielsen 

1. Konstituering af 
den nye 
skolebestyrelse  

Bo Gustafsson fortsætter som formand. Jacob Logan Nørgaard 
blev valgt som næstformand. 
 
Forretningsordenen blev godkendt, og det blev aftalt, hvem der er 
kontaktforældre for hvilke årgange (oversigt vedlægges referatet 
og lægges på skolens hjemmeside). 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

3. Godkendelse af 
referat 

Referat fra SB-mødet den 9. oktober godkendt. 

4. Skolebestyrelses-
arbejdet på Elsted 
Skole v/BG 
 

BG orienterede om Aarhus Kommunes vedtægter for 
skolebestyrelsesarbejdet samt årets gang med udgangspunkt i 
Børn og Unges vejledende årshjul for skolebestyrelser, som blev 
uddelt. 

5. Meddelelser  
a Ledelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b Formanden 

 
Følgende mødetidspunkter er fastlagt for skolebestyrelsen i 
skoleåret 2012/13: 
Torsdag den 13/12 kl. 17.30-19.30 (Fælles med SFO-forældreråd) 
Onsdag den 30/1 kl. 17.30-20.00 
Tirsdag den 5/3 kl. 17.30-20.00 
Torsdag den 18/4 kl. 17.30-20.00 
Mandag den 3/6 kl. 17.30-20.00 
 
Der er dialogmøde med rådmanden den 19. november kl. 17-19. 
MS, BG og JLN deltager. 
 
Fra 1. januar overtager Elite Miljø rengøringen på Elsted Skole 
efter Compass Group. 
 
Ingen. 

6. IT i 
undervisningen v/ 
pæd.-IT-vejleder 
Thomas Bækbo 

Der arbejdes målrettet på at integrere it i undervisningen på Elsted 
Skole i så høj grad som muligt. Udviklingen af digitale læremidler 
er gået stærkt, og der er enorme muligheder for at tilgå 
undervisningsmidler via web. Det der mangler, er pc-adgang for 



 

   

 eleverne. I nogle kommuner har man valgt at indkøbe pc/tablet til 
alle elever. Dette kan dog på sigt blive en dyr løsning, da udstyret 
hurtigt forældes.  
Et alternativ er, at eleverne medbringer deres egne computere til 
brug i undervisningen (BYOD - Bring Your Own Device). Skolen vil 
gerne understøtte dette ved indkøb af skabe, der kan låses af. 
Desuden har skolen mulighed for at udlåne computere til de 
elever, der ikke har deres egen. De nærmere praktiske og 
sikkerhedsmæssige forhold skal afklares, ligesom der skal hentes 
erfaringer fra andre skoler, der allerede arbejder ud fra BYOD. 
 
Skolebestyrelsen var positive overfor forslaget. Forskellige 
muligheder for skabsløsninger blev drøftet (indkøb og leje). Det 
blev aftalt, at det undersøges, hvad det vil koste at etablere 
løsningen for f.eks. hele 8. årgang, herunder også indkøb af 
computere til de elever, der ikke har deres eget udstyr. 
Skolebestyrelsen præsenteres for et konkret oplæg på næste 
møde. 

7. Status på 
kantinedriften 
v/TBG 

Kantinen vil også i 2012 komme ud med et underskud i 
regnskabet. På trods af diverse tiltag i forhold til at nedbringe 
omkostningerne og forøge omsætningen, bl.a. via etablering af en 
netsalgsløsning, som også Lystrup skole er koblet op på, er det 
ikke lykkedes at vende udviklingen. Derfor vil der blive reduceret i 
personaletimerne i kantinen, og der vil blive set på arbejdsgange 
og organisering mhp. effektiviseringer. 

8. Opfølgning vedr. 
kommunikation 
v/TBG  

Drøftelsen ift. adviseringssystemet i Forældreintra blev genoptaget 
fra sidste møde. Forældre skal sætte flueben ét sted under 
indstillinger for at få adviseringer pr. email, når der er nyt i 
Forældreintra. Det er dog kun nyheder i bestemte mapper på 
Forældreintra, der udløser en advisering. De nærmere 
retningslinjer herfor genopfriskes. 

9. Opfølgning på 
dialogmødet med 
klasseforældreråd 
v/ MS og Jakob  

Der er lavet en sammenskrivning på baggrund af dialogmødet  
med klasseforældrerådene i september, som udsendes snarest. 
Desuden er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal stå for den 
videre opfølgning (Bo, Jakob, Niklas og MS). 

10. Punkter til næste 
møde  

Jf. årshjulet. 

11. Evt. emner til 
kommunikation til 
forældre 

Konstituering af skolebestyrelsen og kontaktpersoner ift. de 
enkelte klasser kommunikeres til forældrekredsen. 
 

12. Evt. Det blev foreslået at udvide et af de kommende 
skolebestyrelsesmøder mhp. en bredere drøftelse af visioner og 
tiltag på Elsted Skole. 

 


