
 

   

 

ELSTED SKOLE 

 

 

REFERAT FRA 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

Onsdag den 5. marts 2014 
kl. 17:30-20:00 i Konferencen 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
Afbud:  

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

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra skolebestyrelsesmøde den 16. januar 2014 blev 
godkendt. 

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

Ad a) 
Nick Pedersen er ansat som viceskoleleder på Elsted Skole og 
tiltræder 1. april. Nick kommer fra en lignende stilling i Syddjurs 
Kommune. 
Ad b) Ingen. 
Ad c) Der er lidt usikkerhed ift. den digitale prøve i matematik – 
færdighedsregning, som eleverne ikke har erfaring med. Det blev 
oplyst, at eleverne vil blive introduceret hertil før afgangsprøven. 
Ad d) BG sender materialer ud fra Skole og Samfund og opfordrer 
forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen til at overveje, om de 
vil genopstille til bestyrelsen ved det kommende valg. 

4. Forsøg om nye 
prøveformer v/ 
FSA 2014 

MS orienterede om, at skolen deltager i Undervisningsministeriets 
forsøg om nye prøveformer i Kristendomskundskab (mundtlig 
prøve i udtræk). 

5. Status ift. 
forberedelser af 
ny skolereform 

MS præsenterede skolens procesplan for forberedelserne til den 
nye skolereform på Elsted Skole til august. I øjeblikket arbejder 
flere arbejdsgrupper med forskellige temaer i reformen. Dette skal 
danne baggrund for de prioriteringer, der lægges ind i det budget, 
som skolebestyrelsen skal godkende på næste møde.  
 
Det blev aftalt, at skolen inviterer alle forældre til et 
informationsmøde i løbet af foråret om reformens implementering 
på Elsted Skole. 

6. Orientering om 
RULL 

Med baggrund i udkastet til byrådsindstilling om RULL og 
skolebestyrelsens høringssvar hertil udsendes information til alle 
forældre via forældreintra. 



 

   

7. Forældretilfreds-
hedsundersøgelse 
2013  

Resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen i 2013 er 
offentliggjort, og Elsted Skole har fået et rigtig flot resultat. Hele 
85% af de forældre, der har svaret, er enten tilfreds eller meget 
tilfreds med skolens undervisningsdel samlet set. Ligeledes er hele 
88% af forældrene i SFO’en tilfreds eller meget tilfreds med 
skolens SFO-tilbud. Resultaterne betyder, at Elsted Skole er 
placeret i top 10 over skoler i Aarhus Kommune, der har haft den 
største fremgang siden den sidste undersøgelse i 2011, og på 
mange områder ligger Elsted Skole over Aarhus Kommunes 
gennemsnit. 
 
Det blev drøftet, hvilke indsatsområder rapporterne kunne give 
anledning til, herunder bl.a. bekymrende elevfravær og elevernes 
medbestemmelse på, hvad der skal arbejdes med i klassen. 
Desuden kunne der overvejes et fornyet fokus på læsning i 
indskolingen. 

8. Kvalitetsrapport 
2013  

Skolebestyrelsens skal lave en udtalelse til skolens kvalitetsrapport 
fra 2013. Kvalitetsrapporten er et lokalt redskab til udvikling af 
skolens tilbud og består af en række informationer om skolens 
ydelser, ressourceforbrug og effekt. Rapporten følges op af en 
kvalitetssamtale med områdechefen, hvor der identificeres hvilke 
udviklingspunkter, der særligt skal arbejdes videre med. 
Det blev aftalt, at bestyrelsens forældrerepræsentanter drøfter 
udtalelsen på et midtvejsmøde. 

9. Høring vedr. FU-
analyse 

Der er lavet en analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet i 
Aarhus Kommune. Heri foreslås tre forskellige modeller for den 
fremtidige organisering på området. Set i forhold til Lystrup vil 
model 2, hvor fritidsklubberne forankres på skolen, give god 
mening. Der udarbejdes et høringssvar inden 14. marts. 

10. Budget 2014: 
Beslutning om 
evt. klassesam-
menlægninger  

Skolens ledelse indstiller til skolebestyrelsen, at der foretages en 
klassesammenlægning af nuværende 3. årgang til tre klasser på 
kommende 4. årgang. På kommende 9. årgang fortsættes der 
med tre klasser, men der vil være et antal lektioner om ugen, som 
læses sammen på tværs af årgangen. 
 
Skolebestyrelsen tiltræder indstillingen. Der udsendes orientering 
om procesplan til forældrene snarest, hvor der også indkaldes til 
et årgangsmøde om sammenlægningen. 

11. Timefordelings-
plan 2014/15  

Udkast til timefordelingsplan for det kommende skoleår blev 
fremlagt (vedlagt). Som følge af skolereformen skal der fremover 
fastsættes et samlet årligt minimumstimetal for fagopdelte 
undervisningstimer for hvert klassetrin. Dette træder i stedet for 
minimumstimetallene for hver af de tre fagblokke for tre klassetrin 
ad gangen opgjort over tre år. Desuden er der fastsat et årligt 
minimumstimetal på hvert klassetrin i dansk, matematik og 
historie. For de øvrige fag er der fastsat et vejledende timetal. 
I oversigten angiver de mørke farver hvor der lægges op til et 
højere timetal, end der hidtil har været udbudt på Elsted Skole. De 
lysere farver angiver, hvor der lægges op til et mindre timetal end 
hidtil.  
 



 

   

Tidligere var timefordelingsplanen et vigtigt element i forhold til 
skolens budgetlægning. Det er det ikke mere, da der nu skal 
planlægges ud fra et årligt minimumstimetal. Det betyder, at hvis 
man ”skruer op” for timetallet i ét fag, skal der ”skrues ned” i et 
andet fag. 
Den endelige timefordelingsplan fremlægges på næste møde. 

12. Status vedr. 
økonomi 

Regnskabet for 2013 (undervisningsdelen) bliver et overskud på 
ca. 1,5 mio. kr., hvilket er lidt mere end forventet. Pengene 
overføres til budget 2014 mhp. finansiering af kompenserende 
undervisningsaktiviteter i forlængelse af lockouten samt 
ombygning af den tidligere tandklinik. 
 
Budget for 2014 er lagt i en første rå udgave. Der er dog fortsat 
en række uafklarede faktorer, som skal afklares, og desuden vil 
der være en del ubekendte faktorer i relation til skolereformen, 
som gør budgetlægningen vanskelig. På næste møde fremlægges 
et udkast til budget til godkendelse i bestyrelsen. 

 
Næste møde:  
 

 
8. april 2014 

  


