
 

   

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT fra 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Torsdag den 22. januar 2015 
 

kl. 17:30-20:00 i personalerummet 
 

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, René Logie Damkjer, Laura 
Calderon Øregaard, Annette Lindblad Væring, Marie Pedersen 
Budde, Emma Hvid Nielsen 
 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referater fra den 10. december 2014 blev godkendt. 

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

Ad a) 

 Elsted Skole er fremhævet i en artikel om 
karaktergennemsnit i Aarhus Kommune, hvor Elsted Skole 
ligger højt. 

 Der bliver lavet en ny kvalitetsrapport for skolerne i Aarhus 
Kommune i 2014 på baggrund af den nye skolereform. 

 Pr. 1/8-2015 bliver ledelsesstrukturen på Elsted Skole 
ændret. Det sker bl.a. med baggrund i skolereformen, hvor 
der er behov for mere pædagogisk ledelse ift. den faglige 
og den understøttende undervisning. Ændringen betyder, at 
der slås en stilling op som pædagogisk leder for 
indskolingen, og der nedlægges en stilling som 
fritidspædagogisk leder i sfo’en. Stillingen slås op i februar. 

 
Ad b+c) 

 Ingen 
 

Ad d) 

 Der har været dialogmøde med rådmanden med deltagelse 
af bestyrelser fra FU og dagtilbud.  

4. Elevadfærd og 
ansvarlighed 

Skolen har igangsat en pædagogisk indsats for elevernes adfærd 
ift. selvhjulpenhed og ansvarlighed i relation til temaet: ”Sådan 
passer vi sammen på vores skole”. Indsatsen har baggrund i, at 
skolen oplever et skred i ansvarlighed ift. f.eks. at ryde op efter sig 
og passe på skolens inventar og lokaler. Ligeledes også i at være 
selvhjulpne, når børnene starter i skole. Indsatsen er målrettet 
eleverne på 0.-3. årgang – særligt elever fra blok 2 og 3.  
 
Der var stor tilslutning i skolebestyrelsen til indsatsen, og der blev 



 

   

nævnt forskellige tiltag, der kan bakke op om indsatsen, herunder 
bl.a. en opfordring til at holde fast i ordningen med, at elever 
indsamler affald på skolens udearealer samt kommunikation ud til 
forældre om, hvor meget skolen bruger på reparationer af 
inventar.  
 
Emnet kan også indgå i arbejdet med skolens principper, jf. pkt. 6. 
 
Der var enighed om, at det er vigtigt, at drøftelsen bredes ud til 
forældrerådene i de enkelte klasser. Der følges op med en 
kommunikation til alle forældre om indsatsen. 

5. Skolebestyrelsens 
kontaktpersoner 

Oversigten over hvilke klasser forældrene i skolebestyrelsen er 
kontaktperson ser i skoleåret 2014/15 således ud: 

0. årgang: Eva Kirketerp 
1. årgang: Troels Lund Rasmussen 
2. årgang: Laura Calderon Øregaard 
3. årgang: Søren Melchior Sørensen 
4. årgang: Annette Lindblad Væring 
5. årgang: Niklas Grønlund Lind 
6. årgang: Jakob Logan Nørgaard 
7. årgang: René Logie Damkjer 
8. årgang: Bo Gustafsson 
9. årgang: Bo Gustafsson 

6. Skolens 
principper for 
forældrenes 
ansvar i sam-
arbejdet mellem 
skole og hjem 

I forlængelse af skolereformen skal skolebestyrelsen udarbejde 
principper for forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og 
hjem. Skolebestyrelsen drøftede forskellige emner, som bør indgå i 
sådanne principper, og som skal give udtryk for hvilke værdier, 
der prioriteres i samarbejdet mellem forældre og skole. 
 
Principperne for forældrenes ansvar i samarbejdet bør også 
tænkes sammen med de eksisterende principper for skole-hjem 
samarbejdet og for kommunikation mellem skole og hjem. Det er 
desuden vigtigt at overveje, hvordan skolens principper gøres 
levende og kendte blandt børn og forældre. 
 
Den 24/2-15 afholdes der en fælles temaaften for skolebestyrelser 
i Grenåvej Vest om skolebestyrelsens opgave ifm. at fastsætte 
principper for forældrenes ansvar i samarbejdet. Drøftelsen i 
skolebestyrelsen fortsætter på mødet i marts. 

7. Evt.   

     Næste møde:  5. februar 2015 
 
 

 


