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REFERAT FRA 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

Onsdag den 30. januar 2013 
kl. 17:30-20:00 i personalerummet 

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud:  

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

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referater  

Godkendt. 

3. Meddelelser  
a Ledelsen 
b Medarbej.rep. 
c Formanden 

 

Ad a: 
 Der vil blive konstitueret en lærer i stillingen som 

viceskoleleder/pædagogisk leder, mens Jens er udlånt til 
Højvangskolen. 

 Der er gennemført en undersøgelse af LP-modellen – de 
første resultater tyder på en meget positiv evaluering. 

 Skolen har søgt og fået centrale midler til at udvikle lærer-
pædagog-samarbejdet. Alle lærere og pædagoger i 
indskolingen skal således på kursus sammen efter 
vinterferien. 

 
Ad c: 

 Formandens beretning er færdig og vil snarest blive lagt på 
skolens hjemmeside og Forældreintra. 

4. Status vedr. 
kantinen v/TBG 

Kantinens regnskab for 2012 giver underskud. Da skolebestyrelsen 
ikke ønsker, at skolens midler skal gå til kantinedrift, er det 
nødvendigt at reducere i personaletimer for at nedbringe 
omkostningerne. En medarbejder er således blevet udpeget til 
Aarhus Kommunes udviklingspolitik og har fået nyt job i et 
dagtilbud pr. 1. februar.  
Samtidig er kantinelederen ramt af langtidssygdom. Mulighederne 
for at supplere med midlertidig hjælp fra den øvrige TAP-gruppe 
samt udefra undersøges pt. 

5. Status vedr. 
folkeskolereform  

Slides fra Børn og Unge med bud på, hvad en ny reform kan 
komme til at betyde blev uddelt mhp. drøftelse på næste møde 
(vedlagt referatet). Der er fortsat meget, der er uafklaret, men der 
forventes en politisk aftale før sommerferien. 

6. Status vedr. 
forventet 
regnskab 2012 

På sidste møde blev skolebestyrelsen præsenteret for et uforbrugt 
råderum, som bl.a. skyldtes diverse efterbevillinger, et 
mindreforbrug på specialklassepladser samt ikke-realiserede IT-



 

   

investeringer. Sammen med skolebestyrelsen besluttede ledelsen 
at prioritere råderummet anvendt på følgende: 

 Indkøb af skolemøbler og skabe/lockers 
 Indkøb af pædagogisk IT 
 Genopretning og renovering af linoleumsgulve 

 Udearealer, herunder beskæring af træer og indkøb af 
gyngestativ 

Indkøbene er nu foretaget, og skolen afventer det endelige 
regnskab fra Børn og Unge, som ventes færdigt i marts. 

7. Elevtal næste 
skoleår 

 

Bilag med elevtal på de enkelte årgange blev drøftet.  
Det optimale antal elever pr. klasse er omkring 24-25 elever pr. 
klasse. Under 22 elever pr. klasse er ikke rentabelt for skolen. 
Mulighederne for eventuelle klassesammenlægninger blev drøftet. 
Der er to årgange, som umiddelbart er i søgelyset. Her er der også 
flere pædagogiske argumenter for at gennemføre en 
klassesammenlægning. På næste møde skal skolebestyrelsen 
træffe endelig beslutning om eventuelle klassesammenlægninger. 

8. Foreløbigt budget 
2013 
(undervisning) 

Skolebestyrelsen blev præsenteret for et meget foreløbigt budget. 
Det forventes, at skolen får ca. 1 mio. kr. mindre at drive skole for 
i 2013 end i 2012. Det betyder, at der igen skal effektiviseres for 
at få enderne til at nå sammen.  
 
Der arbejdes efter at forsøge at fastholde den nuværende 
timefordelingsplan, hvis besparelsen kan findes andre steder. Her 
kan klassesammenlægninger på to årgange være en løsning. 
Desuden skal der regnes på, hvad lærernes nye arbejdstidsaftale 
(Aarhus-modellen) kan komme til at betyde. Ifølge denne skal 
hver lærer i gennemsnit undervise 1 lektion mere pr. uge. 
 
Skolebestyrelsen tog det foreløbige budget til efterretning. Det 
drøftes nærmere på næste møde, hvor det også vil blive 
sammenholdt med forbruget i 2012. 

9. Foreløbigt budget 
2013 (SFO) 

Der blev udleveret et foreløbigt udkast til budget for SFO. Pga. 
faldende børnetal forventes også her et budget, der er ca. 1 mio. 
kr. mindre i 2013. Dette ventes finansieret ved ikke at genbesætte 
en ledig stilling efter afsked i 2012, og da en medarbejder også er 
på barsel forventes resten at kunne hentes ved at spare lidt på 
børneaktiviteterne, således at der ikke bliver behov for yderligere 
personalereduktioner. 

10. Status vedr. ESV 
(Elsted Skoles 
Venner) 

Skolebestyrelsen ønsker at sætte gang i ESV igen. Der indkaldes til 
særskilt møde herom, hvor forventninger m.v. afklares (20. 
februar kl. 8-10, red.). Bo og Jacob deltager som 
forældrerepræsentanter. Desuden deltager Mette, Bjarne og Ole 
Jepsen samt Kasper som medarbejderrepræsentant. 

11.  Opfølgning på 
det fælles møde 
med SFO-
forældrerådet 
v/MS  

I forlængelse af skolebestyrelsens fælles møde med SFO-
forældrerådet i december nedsættes en arbejdsgruppe, der skal 
drøfte, hvad skole henholdsvis forældre kan gøre ift. at finde et 
hensigtsmæssigt niveau for sukkerindtag på skolen. Lina og Bo 
deltager i arbejdsgruppen som forældrerepræsentanter, Kasper 
som lærerrepræsentant samt Bjarne og Tina som 
ledelsesrepræsentanter. Gruppen suppleres med repræsentanter 



 

   

fra SFO-forældrerådet og SFO-medarbejderne. 

12. Punkter til næste 
møde 5/3-13 

 Status vedr. ny folkeskolereform 

 Klassesammenlægninger 
 Godkendelse af timefordelingsplan 
 Budget 2013 
 Status ift. ESV 

13. Evt. emner til 
kommunikation til 
forældre 

Formandens beretning lægges på skolens hjemmeside og 
Forældreintra. 

14. Evt.  Tidspunkt for temamøde for skolebestyrelsen blev drøftet. 
 Fotos af forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen bør 

lægges på skolens hjemmeside og på tavlen i 
indgangspartiet. (De der har et foto, kan sende det i jpeg-
format til Tina. Øvrige bedes få taget et billede hos J.A. 
Fotografi snarest.) 

 


