
 

   

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT FRA 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Torsdag den 19. juni 2014 
kl. 17:30-20:00 i Konferencen 

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud:  

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

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

1a 

 Der er ansat 3 nye lærere. Personalebesætningen til 
kommende skoleår er således på plads.  

 Fagfordeling er på plads og skemalægningen er i gang. Der 
er mange nye udfordringer i dette arbejde pga. 
skolereformen og de nye arbejdstidsregler. Skolen regner 
med fortsat at have skemaerne klar før sommerferien. 

 Der er fundet PCB, bly og asbest i de administrationslokaler 
der renoveres. Merudgiften til renovationen dækkes af 
Århus Kommune. 

 Indkøb af lærer- og pædagogarbejdspladser er i gang. 
Jensen+ er valgt som leverandør. Budgettet til dette indkøb 
er stramt. 

 Foreløbigt meget lille frafald på 4. årgangs SFO. 
 
1b 

 De ændrede vilkår for lærernes arbejde kommende skoleår 
påvirker lærerkollegiet. 
   

1c      Ingen 
1d      Ingen 

2. Ny skolereform  Orientering om status på forberedelserne til den nye skolereform. 
 

 5 Klubmedarbejdere skal varetage ca. ½ af den 
understøttende undervisning på udskolingen. Der er skabt et 
positivt afsæt på det første samarbejdsmøde. 

 Lektiecafé. Skolen arbejder med en tilgang til lektiecafé, 
hvor eleven som udgangspunkt er tilmeldt.  
 

Skolebestyrelsen anbefaler, at skolens gode idéer omkring 
lektiecaféen kommunikeres tydeligt ud til forældrene. 
 



 

   

3. Kvalitetsrapport 
2013 

Orientering om status efter kvalitetssamtalen med områdechefen 
 
Meget positiv kvalitetsrapport. Referatet kommunikeres ud via 
hjemmesiden i en forkortet version. 
 
Bilag: Referat fra kvalitetssamtale 

4.  Principper fra 
skolebestyrelsen  

Til drøftelse og beslutning - Byrådet har besluttet, at følgende 
principper skal være fastlagt på alle skoler inden 1. august 2014: 

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

 
Princippet blev vedtaget, dog med den tilføjelse, at erhvervslivet 
tilføjes i overskriften og under punkt 1. 

 

 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. 

 
Princippet blev vedtaget. 
 

5. FU-organisering, 
Phønix og RULL-
midler 

Orientering om status på processen 
 
Byrådet har besluttet, at alle FU-aktiviteter samles på Phønix. Det 
er ikke besluttet hvornår flytningen sker. 
 
Beløbene vedr. de RULL-midler der vedrører Elsted Skole, kommer 
op på næstkommende byrådsmøde. 
 
Bestyrelsen og skolen presser på, for at få midler til at renovere 
skolens klimaskærm. 

6. Sikring af 
skoleveje 

Til drøftelse: 
Aarhus Kommune udarbejdede i 2011 en Skolevejsanalyse. På 
baggrund heraf blev der opstillet en prioriteringsliste for de 
forskellige projekter. Skolebestyrelsen på Lystrup Skole har lavet et 
udkast til brev til Trafik og Veje med anbefaling af prioritering af 
indsatser. 
 
Jakob Logan Nørgaard og Bo Gustafsson går ind i et samarbejde 
med Lystrup Skoles bestyrelse og Fællesrådet om at tilrette 
anbefalingerne. 
 
Bilag: Udkast til brev fra skolebestyrelsen på Lystrup Skole til Trafik 
og Veje 

7. Evt. René Logie Damkjer skriver på ForældreIntra om Elsted Skoles nye 
sukkerpolitik. 
 
Ledelsen ser på, om de sidste uger op til sommerferien udnyttes 
godt nok. 

     Næste møde:  Mødeplan udsendes i starten af næste skoleår 
 


