
 

   

ELSTED SKOLE 

 

 

REFERAT FRA 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

Tirsdag den 1. oktober 2013 
kl. 17:30-20:00 i personalerummet 

Deltagere: 
 
 
 
Afbud:  

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

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra skolebestyrelsesmøde den 26. august 2013 godkendt. 

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

Ad a)  

 Efter jobopslag og ansættelsesrunde er Tina Bröner Grimm 
ansat som administrativ leder pr. 1. januar 2014.  

 Forberedelserne til temaugen i uge 41 er i fuld gang. Der er 
lagt vægt på, at der skal være en række fælles aktiviteter 
for hele skolen. 

 
Ad b) Ingen 
 
Ad c) Ingen 

4. Årsplan for 
skolebestyrelsen 

Den udsendte årsplan blev godkendt. 
 

5. Kommunikation 
på forældreintra 

Fælles retningslinjer for kommunikation til forældre om lektier 
m.v. har været drøftet i skolens pædagogiske forretningsudvalg. 
Det vil nu blive drøftet i årgangsteamene mhp. at give input til 
ledelsens beslutning om retningslinjer. 

6. Suppleringsvalg til 
skolebestyrelsen 

Der er pt. 7 kandidater opstillet til suppleringsvalget. Sidste frist 
for opstilling er den 9. oktober. Den 10. oktober afholdes et møde 
for kandidaterne mhp. afklaring af om der mellem kandidaterne 
kan indgås aftale om hvem der indtræder i bestyrelsen 
henholdsvis bliver stedfortræder. Hvis en sådan aftale kan indgås, 
er kandidaterne valgt uden afstemning.  
 
Enkelte justeringer i skolebestyrelsens forretningsorden blev også 
drøftet. Revideret forretningsorden kommer til beslutning på 
næste møde.  

7. Ny støtteforening 
for Elsted Skole 

Der er nedsat et udvalg, der skal arbejde videre hermed. 
Mødetidspunkt blev aftalt. 

8. LUP 2013-2014 Skolens indsatsområder i den lokale udviklingsplan er: 

 Det gode lærer-pædagogsamarbejde år 2  
 Faglig inklusion (iPad-projekt) 



 

   

 Kommunikation på Elsted Skole 
 Åbne Døre (best practise og videndeling ift. undervisningen) 

9. Sukkerpolitik for 
Elsted Skole 

Et udvalg under skolebestyrelsen har udarbejdet et udkast til 
sukkerpolitik. Det blev drøftet hvor restriktiv politikken bør være – 
skal sukkerholdige produkter nærmest forbydes, eller skal der 
være plads til f.eks. uddeling til fødselsdage. Skal det være op til 
den enkelte klasse at aftale konkrete retningslinjer, eller skal det 
være fastlagt i politikken? 
 
Udkastet sendes tilbage til udvalget. Der indkaldes til møde mhp. 
drøftelse af et nyt udkast. 

10. Elsted Skoles 
principper 

Skolebestyrelsens principper bør gennemgås og ajourføres med 
jævne mellemrum. Det blev aftalt, at der udarbejdes en 
procesplan, så alle principper bliver gennemgået i løbet af de 
kommende møder. 

11. Budgetopfølgning Status på budget 2013 er, at der forventes et overskud på 
omkring 900.000 kr. Dette overføres til næste budgetår mhp. 
gennemførelse af kompenserende undervisning efter lockouten i 
foråret samt finansiering af forberedelserne til den nye 
folkeskolereform, herunder medfinansiering af ombygning af den 
tidligere tandklinik til lærerarbejdspladser og mødefaciliteter. 
 
Det blev aftalt at prioritere indkøb af pulte/katedere samt nyt 
linoleum i tre klasseværelser.  

12. Ny skolereform Udsættes til næste møde. 
  

13.  Evt.  
  

Næste møde:  2. december 2013  
 


