
 

   

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT FRA 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Tirsdag den 28. oktober 2014 
 

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, Niklas 
Grønlund Lind, Eva Kirketerp, Troels Lund Rasmussen, Laura 
Calderon Øregaard, Annette Lindblad Væring, Marie Pedersen 
Budde, Emma Hvid Nielsen 
 
René Logie Damkjer, Jakob Logan Nørgaard, Søren Erik Melchior 
Sørensen 
 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referater 

Referat fra den 8. september 2014 godkendt. 

3. Meddelelser  
(15 min.) 
a Ledelsen 
b Medarb.rep. 
c Eleverne 
d Formanden 

Ad a. 
Elsted Skole bliver vært for Grenåvej vest og øst’ s Familieskole, 
som er et nyt tiltag for børn med særlige behov. Familieskolen vil 
køre over 10 ugers forløb for børn + forældre og bliver bemandet 
af undervisere og terapeuter. Familieskolen placeres i 
Beboerhuset, og udgifter til etablering betales af Børn og Unge. 
Det er forventningen, at skolen starter op december/januar. 
 
Der udarbejdes et kommissorium for arbejdet i kantineudvalget, 
som skal nedsættes. Bo og René deltager indtil videre i 
udarbejdelsen. 
 
Ad b. 
Hverdagen i ny skolereform er i fuld gang, og lærere og 
pædagoger knokler på for at få enderne til at nå sammen. Især 
har det været hårdt for flere pædagoger, som har været 
sygemeldt, men som nu er på vej tilbage. 
 
Ad c. 
Da der ikke er prøve eller karakterer i valgfagene, er der 
overvejelser om at lave en ”valgfagsdag”, hvor eleverne kan vise 
noget af det, de har lært ifm. valgfag. 
 
Oplevelsen med den understøttende undervisning er, at det til 
tider kan virke lidt tilfældigt i nogle klasser, hvad eleverne skal 
lave, og hvad formålet er hermed. 
 



 

   

Ad d. 
Der er blevet spurgt til, om der gøres en særlig indsats ift. 
rengøringen af toiletter. Udover den almindelige rengøring om 
morgenen laves der en ekstra soignering af toiletterne ved 
middagstid. Desuden gøres der en særlig pædagogisk indsats på 
de små årgange ift. elevernes brug af toiletterne ud for blok 2 og 
3. 
 
Det konstateres, at der er forskellige udlægninger af 
sukkerpolitikken på årgangene. 
 

4. Status på perso-
nalefaciliteter 

Den tidligere tandklinik er nu bygget om, og en del af de nye 
personalerum / arbejdsrum er taget i brug. Det sidste lokale er 
stadig under renovering og ventes at være klar til indflytning i 
løbet af de næste par uger. 
Skolebestyrelsen blev vist rundt i de nye lokaliteter. 
 

5. Renovering af 
klimaskærm 

I uge 48 går håndværkerne i gang med facaderenoveringen af 
hovedbygningen. Det bliver en renovering i etaper, hvor lokaler 
løbende tages ud af drift i 1-2 uger ad gangen. Renoveringen 
starter ved musiklokalet og bevæger sig mod syd og rundt om 
bygningen. Efter planen er renoveringen færdig omkring 
vinterferien. Da renoveringen også vil berøre de nye 
administrationslokaler, vil administrationen først flytte op fra 
kælderen medio december. 
 

6. Fælles møde med 
SFO- forældreråd  

Onsdag den 10. december er der fællesmøde for skolebestyrelsen 
og SFO- forældrerådet. Forskellige temaer blev drøftet, herunder 
skolestart. Der var enighed om, at skolereformen vil være oplagt 
med et tema. BN drøfter tema med formanden for SFO- 
forældrerådet. 
 

7. Status på 
økonomi – 
kvartalsregnskab 
 

I undervisningsdelen forventes der fortsat et underskud på 1,5 
mio. kr. som ved budgetlægningen. Dette modsvares af det 
overførte overskud fra 2013. 
 
SFO forventer ”at gå i nul” i modsætning til tidligere, hvor 
forventningen var at komme ud med et underskud. Børnetallet er 
højere end forventet, hvilket giver en højere indtægtsgrundlag end 
forventet. 
 
Økonomibilagene vil fremover så vidt muligt blive udsendt forud 
for mødet. 
 

8. Restbeløb fra ESV Der er et restbeløb fra Elsted Skoles Venner, som skal bruges til 
indkøb eller aktiviteter, som kommer alle elever til gode. Forslag 
blev drøftet: 

 Flytning af multibane 

 Etablering af redskaber eller lignende til at understøtte 
bevægelse i forlængelse af ny skolereform 

 Indretning af læringsrum på gangen ved blok 6 og 7 



 

   

 Indretning af lokale ved blok 6 
Det overvejes, hvilke tiltag der bedst kommer eleverne til gode. 
 

9. Skolens 
principper 

I forlængelse af skolereformen skal skolebestyrelsen udarbejde 
nye principper bl.a. for forældrenes ansvar i samarbejdet mellem 
skole og hjem. I den indledende drøftelse/forventningsafstemning 
blev det aftalt, at der tages udgangspunkt i inspirationsmaterialet 
fra forvaltningen. 
 
Temaet sættes på dagsordenen igen på næste møde. Hvert 
medlem overvejer, hvad man gerne ser fremhævet i et sådant 
princip. 
 
Temaet drøftes også i skolens pædagogiske udvalg. 
  

10. Skolereformen 
2014  

Status på implementeringen af den nye skolereform på Elsted 
Skole – udsættes til næste møde. 
 

11. Evt.  
 

Forældrerepræsentanterne orienterede om, at der er sat en proces 
i gang m.h.p. at lave et arbejdsprogram for, hvad de gerne vil 
arbejde med i bestyrelsen.  
 
Ændring af procedure for godkendelse af referat fra 
skolebestyrelsen:  
Fremover udsendes referatet til bemærkninger i bestyrelsen pr. 
mail. Er der ingen bemærkninger inden en angiven dato, anses 
referatet for godkendt og udsendes. 
Referatet medbringes efterfølgende til førstkommende SB- møde 
for underskrift. 

     Næste møde:  20. november 2014 
 

 


