
 

   

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT fra 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Tirsdag den 3. marts 2015 
 

kl. 17:30-20:00 i birummet ved hjemkundskab 
 

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud:  

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

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Godkendelse af referat fra den 5. februar 2015. 

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

Ad a) Ingen. 
Ad b) Ingen. 
Ad c) Der har været elevrådsmøde, hvor valgfag blev drøftet 
sammen med regler og praksis ifm. leg i sne. Der vil blive lavet 
nye retningslinjer herfor og for tilsyn med samme. 
Ad d) Ingen.  
 

     3.a  Ansættelse af  
          pædagogisk leder 
          i indskolingen  

Der har d.d. været ansættelsessamtale, og ledelsen indstiller til 
skolebestyrelsen, at Tina Dalgaard Pedersen ansættes som 
pædagogisk leder i indskolingen pr. 1. august 2015. 
Skolebestyrelsen tiltrådte indstillingen. 
 

4. Kommissorium for 
kantineudvalg 

Udkast til kommissorium blev tiltrådt med en enkelt rettelse 
(endeligt kommissorium vedlagt referatet).  
 
Skolebestyrelsen skriver ud via Forældreintra og efterlyser 
forældre til udvalget, der har interesse for skolekantine, og som 
gerne vil være med til at udvikle kantinen på Elsted Skole. Hvis der 
melder sig mange interesserede, kan det overvejes at indkalde til 
et møde med orientering og brainstorm på idéer og herefter vælge 
medlemmer til udvalget. 
 

5. Status vedr. ny 
skolereform  

Planlægning af kommende skoleår er i gang. Der arbejdes med et 
forslag om at indføre morgenbånd til understøttende undervisning. 
Der arbejdes også med et forslag om at indføre fagdage/ 
temadage, hvor eleverne fordyber sig i et fag og f.eks. kan tage 
ud af huset. Forslagene drøftes pt. i skolens pædagogiske udvalg. 
Der vil også blive arbejdet mere med, hvordan bevægelse kan 



 

   

indarbejdes i skoledagen. 
 
Ift. sygefravær har der på Elsted Skole som på mange andre 
skoler været et øget fravær relateret til skolereformen. Alle er dog 
nu tilbage i jobbet. Der er lavet forskellige justeringer undervejs 
mhp. øget fleksibilitet og på at gøre arbejdsdagen mere smidig. 
 

6. Principper for 
forældres ansvar i 
samarbejdet 
mellem skole og 
hjem 

Der har været et inspirationsmøde for skolebestyrelserne i 
Grenåvej Vest. Der skal nu arbejdes videre med emnet på Elsted 
Skole. Det foreslås at invitere til et dialogmøde med 
klasseforældrerådene. Der hentes inspiration i slides fra 
inspirationsmødet, og emnet sættes på dagsordenen på næste 
bestyrelsesmøde ift. at fastlægge den videre proces. Et 
arbejdsudvalg forbereder punktet til næste gang. 
 

7. Regnskab 2014 
for Undervisning 
og SFO 

Regnskabet for 2014 mangler formelt set stadig godkendelse i 
Byrådet, men der forventes ikke yderligere ændringer.  
 
Undervisningsdelen kommer ud af 2014 med et underskud på 
÷1.056.352 kr. mod forventet ÷1.502.715 kr. Årsagen til at 
underskuddet er blevet mindre er dels forskellige efterreguleringer 
og ekstrabevillinger fra forvaltningen, dels at budgetterede 
udgifter på forskellige poster har været mindre end forventet. 
Regnskabet blev gennemgået (bemærkninger vedlagt referatet). 
 
Regnskabet for SFO gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 
 

8. Timefordelings-
plan 2015/16  

Efter skolereformen kan der ikke længere justeres op på timetallet 
i et fag uden at justere ned i et andet. Den kan således ikke 
længere bruges som et økonomisk ”håndtag”. Der kan dog flyttes 
rundt på fagene, hvor det giver pædagogisk mening. Drøftelse 
heraf pågår pt. i skolens pædagogiske udvalg. 
 

9. Klassesammen-
lægning 2015/16  

Det indstilles fra skolens ledelse til skolebestyrelsen, at der laves 
en klassesammenlægning på kommende 4. årgang. 
Skolebestyrelsen tiltrådte indstillingen.  
 

10. Evt.  Intet. 
 

     Næste møde:  8. april 2015 
 

 


