
 

   

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT FRA 

EKSTRAORDINÆRT 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

Torsdag den 8. maj 2014 
kl. 17:30-20:00 i Konferencen 

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud:  

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

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

Ad a) De skriftlige prøver er i gang og forløber planmæssigt. 
Ad b) Ingen 
Ad c) Ingen 
Ad d) Orientering om at Lystrup skole har et opslag ude om en 
erhvervsrepræsentant i skolebestyrelsen. 
 

2. Ny skolereform  Forberedelser af den nye skolereform skrider frem. Der har været 
afholdt et informationsmøde for alle forældre, hvor omkring 300 
mødte op til et meget informativt møde med en god debat. Skolen 
takker for det store fremmøde. 
 

3. Kvalitetsrapport 
2013  

Der har været afholdt kvalitetssamtale med områdechefen med 
udgangspunkt i Kvalitetsrapporten fra 2013. Her er der 
identificeret en række udviklingspunkter, som skolen skal arbejde 
med i de kommende år, bl.a.: 

- Eftersyn ift. læsning i indskolingen 
- Elevfravær 
- Valg af og fastholdelse i ungdomsuddannelser 
- Fælles ramme i lokalområdet for overgangssamarbejdet 

med dagtilbuddene 
Endvidere bliver elevdemokrati og –medbestemmelse et 
fokusområde. 
 

4. Skolebestyrelses-
valg 2014  

Der har pt. meldt sig 10 forældrekandidater til skolebestyrelsen. 
Der er frist for at opstille den 9. maj, og der afholdes møde med 
kandidaterne den 12. maj kl. 16.30. 
 
Skolebestyrelsen skal også beslutte, hvorvidt man vil have 
eksterne repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv 
eller ungdomsuddannelsesinstitutioner, og hvordan disse i så fald 
skal vælges. Der kan være mange gevinster herved, men 
samarbejde med eksterne parter kan også foregå på en lang 



 

   

række andre måder. Emnet tages op igen efter sommerferien. 
 

5. Ansættelse af 
lærere  

I forbindelse med ansættelse af tre nye lærere pr. 1. august, skal 
der nedsættes et ansættelsesudvalg, hvor skolebestyrelsen kan 
være repræsenteret. Det blev besluttet, at René indgår i 
ansættelsesudvalget. 
 

6.  Principper fra 
skolebestyrelsen 

Byrådet har besluttet, at følgende principper skal være fastlagt på 
alle skoler inden 1. august 2014: 

1. Principper for skolens samarbejde med lokalsamfundets 
forenings- og kulturliv samt musikskoler og ungdomsskoler 
 

2. Principper for elevers adgang til i begrænset omfang at 
opfylde deres undervisningspligt ved at deltage i 
undervisning i den kommunale musikskole eller ved 
eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening 

 
Skolebestyrelsens medlemmer gav en række input til formulering 
af principperne. Det blev aftalt, at MS laver et udkast til principper, 
som drøftes på næste møde. 
 

7. Skolebestyrelsens 
høringssvar vedr. 
RULL-midler 
herunder SFO ind 
på skolen  

Udkast til byrådsindstilling vedrørende den fremtidige organisering 
af fritids- og ungdomsskoleområdet er i høring. I forhold til 
Lystrup/Elsted er det især interessant, hvorvidt der kan etableres 
et samlet fritidstilbud i de nuværende Phønix-bygninger. Herved 
flyttes SFO ind på skolen, hvilket udløser RULL-midler til 
ombygning og renovering på Elsted Skole. 
 
Der arbejdes på at formulere et fælles høringssvar i samarbejde 
med FU-bestyrelsen og Lystrup skoles skolebestyrelse - frist 26. 
maj 2014.  
 

8. Evt. 
 

Planlægning af 9. klasses sidste skoledag er under planlægning. 
 
Konkurrencen på skolefoto-området er stor. Skolebestyrelsen  
opfordrer til at indhente tilbud fra forskellige fotoleverandører på 
en samlet fotoaftale med skolen. 
 
Status vedrørende projekt ØkoLøft i kantinen er, at kantinelederen 
netop er vendt tilbage fra et 5 ugers kursus, der har givet rigtig 
god inspiration til en omlægning af kantinens produktion. Skolen 
skal nu fastlægge en strategi for, hvordan omlægningen skal 
udmøntes. I den forbindelse vil det være relevant at nedsætte et 
kantineudvalg. 
 

     Næste møde:  Den 12. juni 2014 
 


