
 

   

 

ELSTED SKOLE 

 

 

REFERAT FRA 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

Tirsdag den 8. april 2014 
kl. 17:30-20:00 i Konferencen 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
Afbud:  

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

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Punkt 11 udgår og tages op på et senere tidspunkt – resten af 
dagsordenen godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra skolebestyrelsesmøde den 5. marts 2014 blev 
godkendt. 

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

Ad a)  

 Velkomst til Nick Pedersen, der er startet som 
viceskoleleder/pædagogisk leder 1. april. 

 Elsted Skole var tilmeldt et pilotforsøg om digital 
afgangsprøve i matematik, men pga. tekniske problemer 
med prøven er det besluttet, at den alligevel gennemføres 
på papir. 

 Byrådet har truffet beslutning om den fremtidige struktur 
på fritids- og ungdomsskoleområdet. Der tilrettelægges en 
ny høring om klubtilbud i Lystrup-Elsted området set i 
sammenhæng med en kommende RULL-proces. 

 Skolen/SFO’en kvitterer for den store deltagelse i 
forældretilfredshedsundersøgelsen, som viser et særdeles 
flot resultat for både undervisnings- og SFO-del. 

 Med baggrund i skolereformen reduceres åbningstiden i 
SFO og ligeledes SFO’ens budget, hvilket betyder 
personalereduktion i SFO. 

 
Ad b) Ingen. 
 
Ad c) Elevrådet arbejder pt. med obligatoriske valgfag næste 
skoleår. Der foreslås en valgfagsdag i slutningen af skoleåret med 
workshops fra forskellige valgfag. 
 
Ad d)  

 Kuben Management har lavet en undersøgelse af 
kommunernes investeringer i at indrette de fysiske rammer 
til skolereformens krav. 



 

   

 Ift. klassesammenlægningen på kommende 4. årgang blev 
der udtrykt ros til skolen for håndteringen af processen. 

4. Ny skolereform Der udsendes en status til forældrene inden påske om, hvor langt 
skolen er i forhold til struktur og organisering af den nye skoledag 
efter 1. august. Der indkaldes til et orienteringsmøde for alle 
forældre i løbet af foråret. 
 

5. Timefordelings-
plan 2014/15 

Det indstilles til skolebestyrelsen, at den 3. lektion i fysik/kemi på 
9. årgang omfordeles til 0,5 lektion ekstra til henholdsvis geografi 
og biologi. Timefordelingsplanen blev herefter godkendt. 
 

6. Regnskab 2013  Undervisningsdelen kommer ud af 2013 med et overskud på 
1.503.103 kr. ud af et budget på 38.183.559 kr. Overskuddet 
skyldes primært sparede lønudgifter ifm. forårets lockout samt 
diverse indkøb, der er udskudt til 2014. (Bemærkninger til 
regnskabet vedlagt referatet.)  
 
SFO kommer ud med et underskud på 41.782 kr. set i forhold til et 
budget på 11.393.882 kr. Dette skyldes primært færre indtægter 
end forventet ift. børn med handicap.  
 
Regnskaberne blev godkendt. 

7. Budget 2014  I budget 2014 anvendes overskuddet fra 2013 til finansiering af 
den kompenserende undervisning og lejrskoler i forlængelse af 
lockouten samt til medfinansiering af ombygning af tandklinikken. 
Der er i budgettet bl.a. prioriteret midler til indkøb af flere 
undervisningsmidler i forlængelse af den nye skolereform, 
efteruddannelse af lærere, lockers til 7. Årgang, investeringer ifm. 
Aarhus Kommunes projekt trådløst netværk og udskiftning af 
linoleumsgulve i to klasseværelser. 
 
SFO budgetterer med et underskud på ca. 350.000 kr., som 
finansieres af SFO’ens akkumulerede overskud. Økonomien er 
ubetinget afhængig af børnetallet i SFO, og der er i budget-
lægningen kalkuleret med en mindre nedgang heri næste skoleår. 
 
Budgetterne blev godkendt. (Vedlagt referatet.) 

8. Kvalitetsrapport 
2013  

Skolebestyrelsen udtrykker tilfredshed med skolens kvalitets-
rapport, som viser en positiv udvikling på mange områder. I sin 
udtalelse peger bestyrelsen bl.a. på en evaluering af indsatsen i 
matematik og læsning i indskolingen, et øget fokus på elevfravær 
samt en fortsat stor indsats omkring mobning som skolens 
indsatsområder i de kommende år. Disse tages med til 
kvalitetssamtalen med områdechefen efter påske. 
 

9. Skolebestyrelses-
valg 2014  

Forslag til procedure for valg til skolebestyrelsen blev drøftet. 
Bestyrelsen besluttede at bevare det nuværende antal 
forældrevalgte medlemmer (7). Ift. valgperiode besluttede 
skolebestyrelsen at arbejde med forskudte valg. Således vælges 
der ved valget i 2014 fire personer for 4 år og tre personer for 2 
år. Næste valg afholdes i 2016, hvor der vælges tre personer for 



 

   

de efterfølgende 4 år. 
 

10.  Elsted Skoles 
sukkerpolitik  

Politikken blev vedtaget og evalueres om et år. 

11.  Principper fra 
skolebestyrelsen  

Punktet udsættes. 

Næste møde:  
 

Ekstraordinært møde den 8. maj 2014 kl. 17.30 – 20.00 
Ordinært møde den 12. juni 2014 

 


