
 

   

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT fra 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

mandag den 14. september 2015 
 

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

Deltagere: 
 
 
 
 
 
Afbud:  

Bo Gustafsson, Mette Søberg, Nick Pedersen, Tina Bröner Grimm, 
Kasper Bilenberg, Thomas Bækbo, Søren Erik Melchior Sørensen, 
Troels Lund Rasmussen, Niklas Grønlund Lind, Laura Calderon 
Øregaard, Annette Lindblad Væring, Sofie Thingaard Laursen, 
Hussayn Alla Jabbran 
 
René Logie Damkjer, Eva Kirketerp 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 6. juni 2015 blev godkendt. 

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

Ad a) 
Skoleåret er startet, og skolereformens år 2 er godt i gang. Det 
fungerer godt med morgenbånd, og de første erfaringer med 
fagdage er positive. Et nyt it-værktøj til elevplaner er udviklet og 
skal nu tages i brug også på Elsted skole. 
 
Der har været afholdt opstartsmøde i kantineudvalget. Det er 
aftalt, at der afholdes et dialogmøde med elevrådet for at få idéer 
og ønsker til udviklingstiltag frem fra kantinens brugere.  
 
Ad b) 
Der er startet fem nye lærere i dette skoleår. Man er kommet godt 
i gang, men der er fortsat mange nye ting, man skal forholde sig 
til, samtidig med at der er mange undervisningstimer. Der 
arbejdes med at få både morgenbåndet og studietiden organiseret 
på den bedste måde. Skolen er også i overgang til Google Apps of 
Education, som er en ny platform, som både medarbejdere og 
elever fremover kommer til at arbejde i.  
Det blev foreslået, at skolen sponserer et medlemskab til (nogle 
af) elevrådsrepræsentanterne til foreningen Danske Skoleelever. 
Skolebestyrelsen tilsluttede sig forslaget. 
 
Ad c) 
I elevrådet har man talt meget om udnyttelsen af studietiden, og 
hvilke tilbud der evt. kan være for dem, der ikke har lektier for. 
Elevrådet efterlyser mere bevægelse tænkt ind i undervisningen. I 
temaugen uge 41 om ”Pas på din skole” vil elevrådet gerne, at der 
bl.a. tænkes i mere udsmykning på skolen.  
 



 

   

Ad d) 
Jakob Logan Nørgaard er udtrådt af skolebestyrelsen og erstattes 
af 1. suppleant Laura Calderon Øregaard. Winnie Bendixen er gået 
på pension og er blevet erstattet af lærer Thomas Bækbo. De nye 
elevrådsrepræsentanter er Sofie Thingaard Laursen (9.z) og 
Hussayn Alla Jabbran (8.v). 
 
Der arbejdes i forvaltningen på en tidsplan for renovering af 
skolens toiletter over de kommende år. Bestyrelsens formand er i 
dialog med forvaltningen herom. 

4. Svar på 
spørgsmål til 
meddelelser 

Skolen bruger primært eksterne vikarer ved lærernes fravær. 
Hovedparten af fraværet er kendt fravær, dvs. lærernes deltagelse 
i uddannelsesaktiviteter og møder vedr. elever. Hertil kommer 
fravær ifm. sygdom. Vikarkorpset består af både lærer- og 
universitetsstuderende samt enkelte yngre vikarer, som ofte er 
tidligere elever på skolen. 
 
I temaugen uge 41 vil der bl.a. blive taget fat på holdninger og 
adfærd i forhold til at passe på skolens ting, rydde op efter sig, 
bruger toiletterne efter hensigten osv. Målet med temaugen er 
bl.a., at der opbygges en større følelse af ejerskab og ansvar hos 
alle ift. skolens inventar og bygninger. 
 
På 8. og 9. årgang medbringer eleverne deres egne computere i 
undervisningen (BYOD). Der er indkøbt 48 nye cromebooks (til fire 
elevskabe), som tages i brug i undervisningen i løbet af efteråret 
som erstatning for tre forældede pc-skabe. 

5. Køleskabe i 
klasserne  

Skolebestyrelsen har tidligere besluttet, at der tilbydes køleskab i 
klasserne på 0. årgang men ikke i de større klasser. Begrundelsen 
herfor er bl.a., at det koster op imod 30.000 kr. årligt i el at have 
køleskabe i alle klasser. Erfaringerne fra tidligere er desuden, at 
forældreaftaler om løbende vedligehold og rengøring af 
køleskabene ikke fungerer på langt sigt. 
 

6. Gåbus i SFO ”Gåbus” er en ordning, hvor børnene følges til diverse 
fritidsaktiviteter efter sfo-tid af sfo-pædagoger. Selvom det kræver 
personaleressourcer, er det en god ordning, som får den lange 
dag for både børn og forældre til at hænge bedre sammen. Emnet 
vil også blive behandlet i sfo-forældrerådet. 
 

7. Skolebestyrelsens 
kontaktpersoner 
på årgangene i 
2015/16 

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

 



 

   

8. Skolebestyrelsens 
årsplan  

Udkast til årsplan blev udleveret på mødet. Endelig årsplan vedlagt 
referatet. 
 

9. Budgetopfølgning  Der er afleveret halvårsregnskab til forvaltningen med status på 
økonomien pr. 31. juli 2015.  
 
For undervisningsdelen forventes der overordnet set fortsat 
balance i økonomien. Der forventes et mindre forbrug på løn end 
oprindelig planlagt, hvilket primært skyldes, at de 
overenskomstmæssige lønstigninger har vist sig mindre end 
forventet ved budgetlægningen. Dette modsvares af en 
tilsvarende nedregulering af budgettet fra forvaltningen til skolen. 
Der forventes endvidere et mindre forbrug på betaling af elever i 
specialklasser. I forlængelse heraf indstilles det til 
skolebestyrelsen, at der omprioriteres ressourcer til it (udskiftning 
af smartboards, køb af farveprinter til pædagogisk værksted, info-
skærm og projektorløsning), ekstra inventar til  den kommende 
renovering af biblioteket, følgeudgifter ifm. etape to i 
facaderenoveringen, ”forskønnelsesaktiviteter” ifm. temaugen 
samt til lærernes efteruddannelse. Skolebestyrelsen tilsluttede sig 
omprioriteringen. 
 
For sfo forventes der et mindre underskud end oprindelig planlagt. 
Dette skyldes primært, at der er flere børn indskrevet i sfo, samt 
at de overenskomstmæssige lønstigninger også her har vist sig 
mindre end forventet. 

10. Regeringens krav 
om besparelser til 
kommunerne 
 

Regeringens indførelse af det såkaldte omprioriteringsbidrag 
betyder, at der skal spares omkring 1% af de kommunale udgifter 
i Aarhus Kommune svarende til ca. 140 mio. kr. Herudover er der 
tidligere vedtaget effektiviseringer i Aarhus Kommune, som 
kommer oveni. De endelige besparelser for Børn og Unge er 
endnu ikke kendt, da de afhænger af de kommende 
budgetforhandlinger. Det ligger dog fast, at der er udsigt til en 
større sparerunde. 

11. Principper for 
forældres ansvar i 
samarbejdet ml. 
skole og hjem 

En arbejdsgruppe har udarbejdet udkast til principperne. 
Principperne blev vedtaget. De tidligere principper for 
kommunikation imellem skole og hjem samt principper for 
skole/hjem-samarbejdet bortfalder hermed. Der kommunikeres ud 
til alle forældre om de nye principper. 

12. Principper for den 
understøttende 
undervisning 

I forlængelse af skolereformen skal skolebestyrelsen udarbejde 
principper for den understøttende undervisning, herunder også 
studietid. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Sofie 
(elevrepræsentant), Thomas og Kasper (medarbejder-
repræsentanter) samt Bo og Laura (forældrerepræsentanter). Der 
suppleres med medarbejderrepræsentanter fra sfo og klubben. 

13. Renovering af 
biblioteket 

Bestyrelsen blev præsenteret for skitserne for den kommende 
indretning af biblioteket, som udføres i uge 41-43. 

14. Evt. Intet. 
 

     Næste møde: Tirsdag den 6. oktober 2015  
 


