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Da vi jo nu er gået ind i et nyt år, vil jeg lige give jer en kort orientering om, hvad Skolebe-
styrelsen bl.a. har arbejdet med det forgangne år.  
 
Året startede med, at vi måtte tage stilling til meget skrappe sparekrav og nedskæringer 
meldt ud fra Aarhus kommune. Efter en høringsrunde blandt personalet og en grundig 
økonomisk gennemgang med ledelsen blev der prioriteret i spareforslagene. Det blev be-
sluttet at forsøge at holde fast i kerneopgaven (undervisning) og pædagogisk aktivering af 
børnene i SFO. Således fastholdes skolebestyrelsens holdning om, at vi bør have planlag-
te timer, som svarer til det vejledende timetal og ikke sætte undervisningstiden ned på mi-
nimumstimetallet, så længe det overhovedet er økonomisk muligt. Samtidigt fastholdes 
hjælp til at holde ro i klasserne samt støtte til børn med særlige behov. I indskolingen og 
mellemtrinnet fastholdes også skolens høje niveau med holddeling. Dette for at understøt-
te skolebestyrelsens linie om, at vi satser på kvalitet i timerne, og at udbyttet for den enkel-
te elev skal være så stort som muligt af hver undervisningstime. Der blev så på øvrige 
budgetposter skåret ind til benet. Desuden fremkom der midler via en klassesammenlæg-
ning.  
 
I efteråret blev et helt nyt initiativ med en vision om stærke fællesskaber på Elsted Skole 
sat i gang med et dialogmøde mellem klasseforældreråd, skolebestyrelsen og ledelsen. 
Det var et meget konstruktivt møde med rigtig mange gode input til det videre arbejde. Et 
arbejde der sigter på at styrke fællesskab i klasserne og på tværs af klasserne mellem 
børn, forældre, forældreråd, elevråd, personale, skolebestyrelse, og ledelse. 
 
Der har p.g.a. en stram og kompetent økonomistyring vist sig et økonomisk råderum i slut-
ningen af året. Da råderum i budgettet opstår ved éngangsbesparelser eller éngangsbevil-
linger er det vigtigt, at de også bruges på éngangsinvesteringer. Det er derfor besluttet, at 
der indkøbes skolemøbler til mellemtrinnet. Dette fuldfører en tidligere skolebestyrelses 
beslutning om løbende at udskifte inventaret til mere moderne ergonomisk, arbejds- og 
indretningsvenlige stole og borde.  
 
Der er desuden bevilget penge til at etablere skabe på 8. årgang. Dette for at understøtte 
en ny undervisningsform, hvor undervisningen vil foregå på elevens egen medbragte 
computer. Skabene skal sikre, at eleverne får mulighed for at låse deres computer ind, når 
den medbringes på skolen. Elever, som ikke har deres egen computer, kan stadig låne på 
skolen. Dette initiativ på 8. og 9. årgang forventes at lette presset på skolens øvrige klas-
sesæt af computere, og derved give større mulighed for undervisning med computer på de 
andre klassetrin.    
 
Jeg vil gerne slutte af med sige tak til alle dem, der i det forgangne år har arbejdet for, at 
Elsted Skole er den gode skole, den er. En speciel tak for den store lydhørhed, idérigdom, 
faglighed og det gode samarbejdsklima vi har på skolen.  
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