
 

   

ELSTED SKOLE 

 

 

REFERAT FRA 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

Tirsdag den 5. marts 2013 
kl. 17:30-20:00 i personalerummet 

Deltagere: 
 
 
 
Afbud:  

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

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 30. Januar blev godkendt. 

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

 
Ingen meddelelser. 

4. 0. Klasser i næste 
skoleår 

Næste skoleår forventes det, at der er elever nok til, at der kan 
dannes fire 0. klasser. I starten af april får vi endelig besked. 
Antallet af 0. klasser har betydning for ressourcetildelingen til 
skolen. 

5. Timefordelings-
plan 2013/14  

Revideret timefordelingsplan for næste skoleår blev omdelt på 
mødet og drøftet. Der lægges op til en prioritering, således at 
timefordelingen fastholdes på samme niveau som i indeværende 
skoleår – selvom skolen får et mindre budget. Dog vil der på 6. 
årgang blive tilbudt en lektion mere i sløjd end i år, da denne 
årgang har haft én lektion mindre i indeværende skoleår. 
Skolebestyrelsen godkendte timefordelingsplanen (vedlagt 
referatet). 

6. Klassesammen-
lægning  

Ledelsen indstillede til skolebestyrelsen, at der gennemføres to 
klassesammenlægninger fra august 2013, så  

 nuværende 5. årgang’s 5 klasser bliver lagt sammen til 4 
klasser på kommende 6. årgang og 

 nuværende 6. årgang’s 4 klasser bliver lagt sammen til 3 
klasser på kommende 7. årgang 

Den nærmere proces er pt. under planlægning. Der afholdes 
forældremøder for de berørte årgange inden påske. Skole-
bestyrelsen opfordrede til, at der er særlig fokus på at få etableret 
et godt forældresamarbejde i de nye klasser. Skolebestyrelsen 
tiltrådte indstillingen. 

7. Udkast til budget 
2013 
(undervisningen) 

Elsted Skole har i 2013 omkring 1 mio. kr. mindre at drive skole 
for end i 2012. Dette skyldes primært besparelser, som byrådet 
vedtog i 2011 og 2012. Det betyder, at der er behov for at lægge 
et meget stramt budget for at få enderne til at nå sammen. 



 

   

 
Skolebestyrelsen blev præsenteret for et udkast til budget med 
forbrugstal for 2012 mhp. sammenligning. Udkastet bygger på: 

- Fastholdelse af den nuværende timefordelingsplan, jf. 
ovenfor 

- Klassesammenlægning på 5. og 6. årgang, jf. ovenfor. 
- Aarhusmodellen (aftale om lærernes arbejdstid i Aarhus 

Kommune fra 1/8-13) hvorefter alle lærere i gennemsnit 
skal undervise 1 lektion mere pr. uge 

- Nedjustering af IT-budget samt budget til indvendig 
vedligehold samt undervisningsmidler. 

 
Udkastet blev drøftet. På næste møde skal det endelige budget 
godkendes af skolebestyrelsen.  

8. Ny støtteforening 
for Elsted Skole  

Der har været afholdt et opstartsmøde mhp. at få etableret en ny 
støtteforening for Elsted Skole med en bestyrelse i spidsen. Der er 
lagt op til et tæt samarbejde med medarbejderne om foreningens 
opgaver og formål. Bo og Jakob udarbejder et udkast til vedtægter 
for en ny forening, som drøftes på et nyt møde snarest. 

9. Udvalget for 
”sukkerpolitik” 

I forlængelse af skolebestyrelsens fælles møde med SFO-
forældrerådet i december blev det aftalt at nedsætte en 
arbejdsgruppe, der skal drøfte, hvad skole henholdsvis forældre 
kan gøre ift. at finde et hensigtsmæssigt niveau for sukkerindtag 
på skolen. Deltagere til arbejdsgruppen er nu udpeget, og der 
arbejdes på at få aftalt et indledende møde før påske. Målet er, at 
der på skolebestyrelsens møde i juni kan præsenteres et udkast til 
en ”sukkerpolitik” for Elsted Skole. 

10. Temamøde for 
skolebestyrelsen 

Skolebestyrelsen ønsker at drøfte visioner og perspektiver for 
skolebestyrelsesarbejdet på Elsted Skole. Det blev aftalt, at det 
næste møde den 18. april henlægges til Kaløvig Bådelaug kl. 17.30 
– 22.00. Der indledes med et ordinært møde efterfulgt af 
visionsdrøftelser. 

11. Evt. Skolebestyrelsen har fået en henvendelse fra Lystrup Skoles 
bestyrelse, som påtænker at give udgangstilladelse til 7. årgang 
(mhp. at de må forlade skolen i frikvarteret). Elsted Skoles 
bestyrelse fastholder, at 7. årgang ikke bør have udgangstilladelse. 

 


