
 

   

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT FRA  

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Mandag den 8. juni 2015 
 

kl. 17:30-20:00 i mødelokale 1 (birum ved madkundskab) 
 

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud:  

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

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 8. april 2015 godkendt. 

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

Ad a) 
Der er ansat seks nye lærere mhp. næste skoleår + en ny 
børnehaveklasseleder og en ny sfo-pædagog. 
 
Ad b) Intet 
 
Ad c) Der er udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse i 9. klasse 
af to gymnasieelever om den nye skolereform. Svarene er ikke kun 
positive. Skolen afventer, det endelige resultat. 
 
Ad d) Der er kommet svar fra rådmanden på forespørgsel vedr. 
renovering af toiletter. Der er givet tilsagn om medfinansiering fra 
forvaltningen på renovering af alle toiletter på skolen indenfor en 
tidshorisont på 3-5 år. Bo fortsætter dialogen med forvaltningen.  
 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 

Jf. ovenfor. 

5. Skolereform og 
planlægning af 
næste skoleår 

Planlægningen af år 2 med skolereformen er ved at være på 
plads. Såvel gode som dårlige erfaringer fra år 1 har været 
inddraget, og både lærere og pædagoger har været med i 
processen mhp. at få skoleåret tilrettelagt bedst muligt.  
 
Næste skoleår vil alle dage på alle årgange starte med 20 
minutters morgenbånd med understøttende undervisning.  
 
Udskrivning af folketingsvalget betyder, at studietiden bliver 
obligatorisk for alle elever. Ændringen giver også mere fleksible 
muligheder for placering af studietiden, idet den ikke mere 
nødvendigvis skal være placeret sidst på dagen, ligesom der ikke 



 

   

mere er en obligatorisk tidsramme herfor. Til gengæld er der 
åbnet mulighed for, at der kan lægges en eftermiddagspause ind 
på mellemtrinnet og i udskolingen. 
 
Der er taget hul på arbejdet med målstyret undervisning, som 
også er en del af den nye reform. 
 
To lærere og to pædagoger skal på efteruddannelse som 
bevægelsesvejledere mhp. i højere grad at inddrage bevægelse i 
undervisningen. 
 
Der har været et stigende fravær i valgfagene i løbet af 
indeværende skoleår. Dette vil der være et særligt fokus på også 
næste skoleår. Der bliver udbudt 20 halvårlige valgfag samt 6 
helårlige valgfag i samarbejde med Ungdomsskolen og 
naboskolerne. 
 

6. Kantineudvalg Der har indtil videre været begrænset interesse for at være 
forældrerepræsentant i kantineudvalget. Det blev aftalt, at der 
afholdes et opstartsmøde med den nuværende arbejdsgruppe 
samt interesserede forældre, medarbejder- og elevrepræsentanter 
mhp. en konkretisering af kantineudvalgets arbejde. Herunder kan 
der bl.a. udformes spørgsmål til drøftelse på de kommende 
forældremøder i efteråret. 
 

7. Elevfravær – 
orientering om 
praksis ift. 
registrering og 
opfølgning 

Fraværet pr. elev på Elsted Skole ligger en smule over 
gennemsnittet i Aarhus Kommune, og det er et indsatsområde i 
skolens lokale udviklingsplan.  
Der laves opfølgning ift. elever, der har et bekymrende fravær 
(dvs. enten 10% ulovligt fravær den seneste måned, 11 eller flere 
fraværstilfælde det seneste skoleår, 10% fravær det seneste 
skoleår i forhold til hele årets antal skoledage eller 4 eller flere 
fraværstilfælde den seneste måned). 
 
For nogle elever udmøntes opfølgningen i konkrete 
handlingsplaner. For elever der er bedt fri for skolegang i længere 
perioder f.eks. pga. udlandsrejse med familien, laves der aftaler 
om skolearbejde i perioden. Det er dog vigtigt med en drøftelse i 
skolebestyrelsen af værdisættet ift. at tage børn ud af skolen og 
det daglige læringsfællesskab i klassen. 
 

8. Elevplaner – 
orientering om 
praksis pt. og 
fremover 

Der skal pt. laves elevplaner for alle elever i dansk og matematik. 
Fra næste skoleår skal der også laves elevplaner i en række andre 
fag. Elevplanen skal vise en progression ift. individuelle mål for 
den enkelte elev. Et IT-system, som kan håndtere disse planer, er 
pt. under udvikling i Aarhus Kommune og afprøves i øjeblikket på 
10 pilotskoler. Arbejdet med elevplaner skal integreres i det 
løbende arbejde med eleverne. 
 

9. Principper for 
forældres ansvar i 

Et arbejdsudvalg har udarbejdet udkast til principper for 
forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem.  



 

   

samarbejdet mll. 
skole og hjem 

Formål og anvendelse af principperne blev drøftet. Principperne 
kan bl.a. bruges ift. rammesætning og tydeliggørelse af skolens og 
forældrenes ansvar i samarbejdet.  
Forskellige elementer i principperne blev drøftet. Det blev aftalt, at 
dialogen fortsætter pr. mail, hvor bestyrelsens medlemmer 
kommer med bemærkninger og indspark. Arbejdsudvalget + 
Niklas får respons på udkastet fra ledelsen, hvorefter et revideret 
udkast præsenteres på næste møde.  
 

10. Evt. (5 min.) WB takkede for samarbejdet i skolebestyrelsen. 
 

     Næste møde:  14. september 2015 
 

 


