
 

   

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT FRA  

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Mandag den 8. september 2014 
 

Kl. 17.00-17.30: Konstituering af skolebestyrelsen 
kl. 17:30-20:00 i Birummet ved Hjemkundskab 

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud:  

Bo Gustafsson, Mette Søberg, Nick Pedersen, Bjarne Nielsen, Tina 
Bröner Grimm, Kasper Bilenberg, Winnie Bendixen, Jakob Logan 
Nørgaard, Niklas Grønlund Lind, Søren Erik Melchior Sørensen, Eva 
Kirketerp, Troels Lund Rasmussen, Annette Lindblad Væring 
 
René Logie Damkjer, Laura Calderon Øregaard, 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referater 

Referater fra mødet den 8. april samt 19. juni 2014 blev godkendt. 

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

Ad a) 
Forslag fra Liberal Alliance om mere fleksibel ferieplan er udsendt i 
høring. Forslaget behandles også i skolens MED-udvalg den 18/9. 
Skolebestyrelsen drøfter høringssvar inden fristen den 24/10. 
 
Ad b) 
Skolereformen er trådt i kraft, og der arbejdes på højtryk på at få 
den nye struktur og de nye tiltag implementeret. 
 
Ad c) 
Elevrådet har endnu ikke konstitueret sig. 
 
Ad d) 
Skolebestyrelsen har konstitueret sig. Bo fortsætter som formand 
og Niklas er valgt som næstformand. 
 

4. Præsentation af 
nye fastansatte 
lærere  

Der er ansat fire nye lærere på Elsted Skole inden for de seneste 
måneder: 

 Søren Fauerholdt, der bliver tilknyttet 1. Årgang. 

 Julie Karst, der primært vil være på 7. men også 9. årgang. 
 Gitte Ritz Nissen, der er tilknyttet 1. og 3. årgang 
 Marius Bjørn Kristensen, der er på 6. årgang. 

Desuden er Andreas Mygind Lysgaard ansat på 5. årgang i Troels 
Pedersens orlovsstilling. 
 
Endvidere går Bodil Elmstrøm på pension med udgangen af 
september. I hendes stilling ansættes Hanne Quistgaard, der 
tidligere har været ansat i vikariater på skolen. 
 



 

   

5. Status på 
etablering af 
personale- 
faciliteter  

I forlængelse af skolereformen skal der etableres personale-
arbejdspladser til skolens pædagogiske medarbejdere. Efter 
ombygning af tandklinikken er lokalerne ved at være klar til 
indflytning, formentlig efter efterårsferien. Der er indkøbt skabe til 
alle lærere og pædagoger, som bliver placeret på den lange gang 
ved personalerummet. Der bliver arbejdspladser i den gamle 
tandklinik og i det tidligere pædagogiske arbejdsrum. Fremover vil 
Tandplejen og Sundhedsplejen bo i det samme lokale.  
Senere på efteråret vil Administrationen også flytte tilbage til de 
ombyggede kontorer. 
 

6. Renovering af 
klimaskærm 

Elsted Skole har fået bevilliget 5 mio. kr. fra Børn og Unge til 
første etape af renovering af skolens klimaskærm. Opgaven er pt. 
i udbud, ultimo september besluttes det hvem der skal stå for 
udførelsen.  
I første omgang bliver det blok 1 med bl.a. faglokaler (musik, 
hjemkundskab, naturfag, billedkunst og sløjd), bibliotek, 
administration og personalerum, som får nye vinduer og 
efterisoleres i facaderne til nutidig standard. Arbejdet ventes at gå 
i gang efter efterårsferien og er færdigt omkring vinterferien. 
 

7. Forventet 
regnskab 2014 
v/TBG og BN 
 

Skolerne laver hvert år i august en status på økonomien og giver 
et bud på det forventede regnskab for året.  
Pt. forventes der et underskud på omkring 1,65 mio. kr. mod 
tidligere forventet 1,5 mio. kr. Det forventede underskud er 
planlagt dækket af det overførte overskud fra 2013, som bruges til 
finansiering af de ekstra aktiviteter i skoleåret 2013-14 som følge 
af lockouten i 2013 samt til ombygningen af tandklinikken. At 
underskuddet nu forventes at blive større skyldes bl.a., at vi har 
fået melding om, at forvaltningens tilskud til ombygningen er 
”indefrosset” til 2015. Dette undersøges nærmere. 
På næste møde i skolebestyrelsen gives en ny status på 
økonomien, som suppleres med en selvstændig oversigt over 
status i kantinen. 
 
I SFO’en forventes der pt. et overskud på knap 100.000 kr. Dette 
skyldes bl.a., at børnetallet er højere end forventet. Der er i 
øjeblikket ved at blive ansat ekstra personale tidsbegrænset. 
 

8. Kantinen på 
Elsted Skole 

Elsted Skoles kantine er en del af projekt ØkoLøft i Aarhus 
Kommune, som handler om at omlægge produktionen i Aarhus 
Kommunes institutioner til mere økologisk produktion og i højere 
grad at bruge årstidens råvarer. Kantinelederen har været på 
kursus i foråret, og i dette skoleår vil der løbende blive lanceret 
nye retter. Udfordringen er på den ene side at have et udbud, som 
børnene kan lide og vil betale for, og på den anden side at 
udbuddet også opfylder Aarhus Kommunes sundheds- og 
ernæringskrav til skolemad. 
 
Mhp. input til denne proces foreslås det at nedsætte et 
kantineudvalg under skolebestyrelsen, der skal drøfte muligheder 



 

   

og udfordringer for skolekantinen på Elsted Skole. Der udarbejdes 
et kommissorium for udvalgets arbejde. Der vil være 
repræsentation af både forældre og elever. Ift. elevers deltagelse 
kontaktes elevrådet. Ift. forældrerepræsentation lægges et opslag 
på Forældreintra med opfordring til, at interesserede forældre 
melder sig. 
 
Se i øvrigt mere om projekt ØkoLøft på: 
http://www.økoløft.dk/project/okoloft-aarhus/  
  

9. Skolestarten 2014  De første uger med den ny skolereform er gået. Det er en stor 
omvæltning for mange lærere og ikke mindst pædagoger, som i 
langt højere grad er med i undervisningen end tidligere. Tiden til 
forberedelse er blevet mindre, og det tager tid at omstille sig til, 
hvordan opgaverne skal løses i stedet for. Man er i en proces, hvor 
det er nye rutiner, der skal indarbejdes, og hvor arbejdsdagen er 
mere fragmenteret, end man tidligere har været vant til. Der er 
også strukturelle elementer, som har vist sig at være 
uhensigtsmæssige, og som der laves justeringer på i løbet af 
efteråret. 
 

10.  Skolereformen – 
temadrøftelse om 
lektiecafé 
 

Ledelsen har udarbejdet et udkast til beskrivelse af organisering 
og indhold i lektiecafé på Elsted Skole, som fremover vil gå under 
betegnelsen ”Studietid”. Det ligger i lovgivningen, at tiltaget både 
skal være lektiehjælp og give mulighed for faglig fordybelse. 
Derfor er udfordringen at tilrettelægge studietiden, så der er 
mulighed for begge dele. 
 
Der blev udvekslet erfaringer fra skoleårets første uger. Ledelsen 
tager de forskellige input med i den videre tilrettelæggelse. (Der 
er efterfølgende udsendt en rammesætning for studietid til alle 
forældre på Forældreintra.) 
 

11. Evt. 
 

 Restbeløb fra ESV (Elsted Skoles Venner) 
Der står et beløb tilbage fra ESV, som kan bruges til indkøb til 
skolen. Der blev drøftet forskellige alternativer. Skolebestyrelsen 
fortsætter drøftelsen på sit næste midtvejsmøde. 
 

     Næste møde:  28. oktober 2014 
 

 

http://www.økoløft.dk/project/okoloft-aarhus/

