
 

   

ELSTED SKOLE 

 

 

REFERAT FRA 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

Mandag den 26. august 2013 
kl. 17:30-20:00 i personalerummet 

Deltagere: 
 
 
 
Afbud:  

Bo Gustafsson, Mette Søberg, Tina Dalgaard Pedersen, Tina 
Bröner Grimm, Kasper Bilenberg, Jakob Logan Nørgaard, Lina 
Grith Rishøj, Niklas Grønlund Lind 
 
Bjarne Nielsen, Winnie Bendixen, Søren Erik Melchior Sørensen 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Se punkt 10. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra skolebestyrelsesmøder den 18. april, 13. maj 
(ekstraordinært møde) og 3. juni (temaaften) blev godkendt. 
 

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

Ad a) 
Lone Udengaard Christensen har opsagt sin stilling som 
administrativ leder på Elsted Skole. Stillingen vil blive slået op i 
løbet af efteråret. 
 
Starten på skoleåret: Der meldes fra lærerne, at skoleåret er 
kommet godt i gang – også i de nye klasser, der er blevet lagt 
sammen.  
 
En ny rammesætning for elevpauser og spisefrikvarterer samt 
tilsynsordning er trådt i kraft i dette skoleår. Dette medfører bl.a., 
at elever i indskoling og på mellemtrin skal være ude i både 10- og 
12-pausen, og at lærerne bliver og spiser med eleverne i 12-
frikvarteret. For at optimere ekspeditionen i kantinen er der i 
samme forbindelse oprettet en særskilt kø til udlevering af 
forudbestilt mad via kantinens netsalgsløsning, hvor sortimentet 
også er blevet udvidet. 
 
Tavshedserklæring for nye medlemmer af skolebestyrelsen blev 
uddelt. Returneres med underskrift senest på næste møde. 
 
Ad b) 
Ingen. 
 
Ad c) 
Ingen. 
 

4. Temamøde om 
skolernes budget  

Børn og Unge afholder et temamøde om skolernes budget for alle 
interesserede skolebestyrelsesmedlemmer den 25/9 kl. 19-21. 
Tilmelding til TBG der sørger for fælles tilmelding. 



 

   

5. Årets gang i 
skolebestyrelsen  

Udkast til årsplan blev omdelt – drøftes og godkendes på næste 
møde. 
(Udkast vedlagt referatet.) 
 

6. Ny hjemmeside 
for Elsted Skole 

Alle skoler i Aarhus Kommune skal have nye hjemmesider. 
Hjemmesiden er skolens ansigt udadtil målrettet mod bl.a. 
kommende forældre og medarbejdere, samarbejdspartnere, 
journalister, politikere etc.  
 
Det nye layout blev præsenteret. Bestyrelsen foretog en 
brainstorm på hvilke emner, der kan være med til at profilere 
Elsted Skole. 
 

7. Ny skolereform  Forberedelser af den nye skolereform er i gang på kommunalt 
plan, hvor de overordnede rammer aftales. Der mangler pt. 28 
mio. kr. i Aarhus Kommune til at kunne implementere reformen. 
Når de kommunale rammer er på plads, begynder forberedelserne 
lokalt på de enkelte skoler, herunder bl.a. etablering af bedre 
mødefaciliteter og lærerarbejdspladser. 
 

8. Suppleringsvalg til 
skolebestyrelsen  

I dette efterår gennemføres der et suppleringsvalg til 
skolebestyrelsen. Flere kandidater har allerede meldt sig. I disse 
uger afholdes forældremøder i alle klasser. Skolebestyrelsens 
forældrerepræsentanter deltager i de forældremøder, hvor det er 
muligt, for at fortælle om valget og om arbejdet i bestyrelsen. 
Tids- og procesplan blev uddelt og drøftet. Der udsendes tidsplan 
samt brev til alle forældre via Forældreintra. 
 

9. Ny støtteforening 
for Elsted Skole 

Arbejdsgruppen indkaldes til møde snarest mhp. nærmere aftale 
om det videre arbejde. 
 

10.  Evt.  Kommunikation på Forældreintra 
På det næste møde i skolens pædagogiske forretningsudvalg 
drøftes fælles retningslinjer for kommunikation til forældre om 
lektier m.v. 
 

Næste møde:  1. oktober 2013  
 


