
 

   

 

ELSTED SKOLE 

 

Referat fra  

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Torsdag den 16. januar 2014 
kl. 17:30-20:00 i Konferencen 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
Afbud:  

Bo Gustafsson, Mette Søberg, Tina Dalgaard Pedersen, Tina 
Bröner Grimm, Winnie Bendixen, Jakob Logan Nørgaard, Niklas 
Grønlund Lind, Søren Erik Melchior Sørensen, Tina Duus, Troels 
Lund Rasmussen, Annette Lindblad Væring, René Logie Damkjer, 
Marie Heuckendorf Hansen, Anne-Sofie Vendelbo Mikkelsen 
 
Bjarne Nielsen, Kasper Bilenberg, Lina Grith Rishøj 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Punkt 3a. tilføjes. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referater fra skolebestyrelsesmøde 2. december og fællesmødet 
med SFO-forældrerådet 11. december 2013 blev godkendt. 

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

Ad a)  

 Alle medarbejdere tager på Pædagogisk weekend den 31. 
januar – 1. februar. Skolen lukker kl. 12, der vil dog være 
pasning i SFO. 

 Tidsplan for ansættelse af viceskoleleder/pædagogisk leder 
blev fremlagt. Formanden for skolebestyrelsen og en 
forældrerepræsentant mere deltager i ansættelsesudvalget. 
 

Ad b) Ingen 
 
Ad c) Elevrådet har drøftet lærernes IT-kompetencer, som 
generelt set vurderes til ikke at være tidssvarende. Lærerne skal 
blive bedre til at bruge smartboards og andre IT-hjælpemidler i 
undervisningen. 
 
Ad d) Behandles under dagsordenens punkter. 

3.a Folkeskolens                                                                                               
afgangsprøve i 
fysik 

Det er igen i år muligt at søge Undervisningsministeriet om 
dispensation fra prøvebekendtgørelsen, så eleverne kan gå op til 
gruppeprøve i fysik. Forudsætningen herfor er, at skolebestyrelsen 
tiltræder ansøgningen. Skolebestyrelsen erklærede sig enige i 
ansøgningen. 

4. Ny skolereform Status på forberedelserne til den nye skolereform er, at der er 
planlagt en pædagogisk weekend den 31. januar – 1. februar for 
alle medarbejdere (lærere, pædagoger og teknisk-administrativt 
personale). Her skal implementeringen af skolereformen på Elsted 
Skole drøftes, herunder forslag til, hvordan skoledagen kan 
komme til at se ud fra 1. august 2014.  

5. Høring – Et udkast til byrådsindstilling om prioritering af RULL-midler i 



 

   

Prioritering af 
RULL-midler 

perioden 2014-2017 er sendt i høring. Heri er der forslag til 
prioritering og fordeling af 250 mio. kr. til en række projekter på 
skoler, dagtilbud og fritidsområdet. En del af projekterne handler 
om at flytte eksterne SFO-afdelinger ind på skolen. 
 
For Elsted Skole foreslås det, at SFO-afdeling Phønix flyttes ind på 
skolens matrikel. Fremadrettet foreslås det således, at der skal 
være fælles fritids- og ungdomsklub for Lystrup og Elsted Skole i 
den nuværende Phønix-bygning. RULL-midlerne skal bruges til 
ombygning af et antal klasselokaler til fælleslokaler for 
undervisning og SFO. 
 
Skolebestyrelsen tiltræder forslaget om at samle SFOen på skolen, 
idet der også ses nogle organisatoriske og pædagogiske fordele 
herved ikke mindst set i lyset af den nye skolereform. Der 
udarbejdes et høringssvar, hvor det bl.a. vil blive påpeget, at det 
er vigtigt, at der afsættes tilstrækkelige midler til, at der kan 
etableres faciliteter (både udendørs og indendørs), som kan 
erstatte faciliteterne på Phønix. Et udkast vil blive rundsendt til 
kommentering og godkendelse. Der udarbejdes ligeledes en 
orientering til forældrene, der lægges på Forældreintra. 

6. Høring – Folke-
skolereformen  

Et udkast til byrådsindstilling om Folkeskolereformen og 
byrådsbeslutninger som opfølgning på ændringer heri er udsendt i 
høring. Med reformen får kommunerne på en række områder 
større frihed til at tilrettelægge arbejdet i folkeskolen efter lokale 
prioriteringer, ønsker og behov. Bl.a. åbnes der op for mere 
fleksible procedurer for valg til skolebestyrelsen og mere fleksibel 
sammensætning af skolebestyrelserne. 
Skolebestyrelsen tiltrådte indstillingspunkterne. MS udarbejder på 
vegne af skolebestyrelsen et høringssvar i overensstemmelse 
hermed (vedlagt). 

7. Projekt Økoløft i 
kantinen 

Byrådet har vedtaget et mål om, at 60% af maden i kommunens 
køkkener skal være økologisk i 2020. Det betyder en omlægning 
af kantinedriften til større fokus på økologisk mad. Elsted Skole 
har mulighed for at være med i et projekt, hvor vi får tilskud til et 
omlægningsforløb, men det kræver en prioriteret indsats fra den 
enkelte skole. 
Skolebestyrelsen stillede sig positiv overfor projektet. Vurderingen 
er, at det kan være med til at hente ny inspiration og styrke 
kvaliteten af skolemaden fra kantinen. Samtidig kan projektet 
bruges ift. at relancere kantinen - ikke mindst set i forhold til en 
længere skoledag fra august 2014. 

8. Fællessamlinger i 
store sal 

Mhp. at få brandmyndighedernes godkendelse af større 
arrangementer i den store gymnastiksal skal der muligvis 
investeres i ekstra nødudgange. Det er i øjeblikket ved at blive 
undersøgt, hvad der skal til for at opfylde kravene.  

9. Status vedr. 
økonomi  v/TBG 
(10 min.) 

I forhold til regnskabet for 2013 forventes der fortsat et overskud 
på omkring 1 mio. kr., der overføres til 2014 mhp. bl.a. 
finansiering af den kompenserende undervisning i indeværende 
skoleår samt forberedelser til den kommende skolereform. Udkast 
til det endelige regnskab udsendes fra forvaltningen den 4. marts. 



 

   

 
Udkast til budget for 2014 vil blive fremlagt på næste 

skolebestyrelsesmøde. Budgetlægningen kompliceres i år af, at 

beregningen af det forventede stillingsforbrug skal laves på en ny 

måde som følge af skolereformen. I budgettet skal følgende tiltag 

prioriteres: 

 Projekt trådløst netværk (opgradering af det trådløse 

pædagogiske netværk på skolerne, som bl.a. medfører 

fremrykning af udskiftning af switche, som skal finansieres 

decentralt).  

 Udgifter til Win7-licenser m.v. ifm. udfasning af Win XP-

maskiner, fordi Microsoft stopper support af Win XP-

maskiner. 

10. Forventet elevtal 
på årgange i 
skoleåret 2014/15 

Det forventede elevtal for det kommende skoleår er en vigtig 
forudsætning for budgetlægningen, da skolen får tildelt budget pr. 
barn fra forvaltningen. Samtidig er det relevant at se på størrelsen 
af klasserne, idet det samlet set er dyrt for skolen at have mange 
små klasser, ligesom det også ud fra pædagogiske og sociale 
betragtninger oftest er hensigtsmæssigt med større klasser. 
Overordnet betragtet bør der således være minimum 22 elever i 
en klasse. Ledelsen fremlagde, hvordan det pt. ser ud. På næste 
skolebestyrelsesmøde vil forslag til klassesammenlægning blive 
præsenteret. 

11. Revision af Elsted 
Skoles principper 
 

Principper for: 
- Aflysning af undervisningen ved kortvarigt fravær 
- Budgetlægning og regnskabsaflægning 

 
Udsættes til næste møde. 

 
Næste møde:  
 

 
5. marts 2014 

  


