
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT FRA 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

tirsdag den 6. oktober 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, Troels Lund Rasmussen, Niklas Grønlund Lind, 
Laura Calderon Øregaard, René Logie Damkjer, Annette Lindblad 
Væring 
 
Søren Erik Melchior Sørensen, Eva Kirketerp, Thomas Bækbo, 
Sofie Thingaard Laursen, Hussayn Alla Jabbran 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Godkendelse af referat fra den 14. september 2015. 

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

Ad a) 
”Kiss & drop-zone” på parkeringspladsen etableres i 
efterårsferien. 
 
Alle undervisnings- og sfo-lokaler skal facaderenoveres og have 
nye vinduer henover vinteren. Opgaven er i udbud, og 
planlægning er i gang ift. udflytning for et antal klasser, mens 
renoveringen står på. 
 
Lørdag den 3. oktober holdt lærere og pædagoger en 
pædagogisk dag med bevægelse som tema. En konsulent fra 
Dansk Skoleidræt gav inspiration til, hvordan bevægelse i højere 
grad kan integreres i undervisningen. 
 
Der er i denne uge temauge med temaet ”Pas på min skole”. 
 
Ad b) + c + d 
Intet. 
 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 

Af hensyn til ventilation og udluftning vil de nye vinduer åbne 
indad, selvom det tillige kan have visse uhensigtsmæssige 
konsekvenser.  
 
Der vil fremover blive arbejdet videre ift. bevægelse via 
uddannelse af fire bevægelsesvejledere på skolen. 
 



 

5. Mobbepolitik på 
Elsted Skole 

Skolebestyrelsen har tidligere efterlyst en mobbepolitik for Elsted 
Skole. Der er i 2010 vedtaget en trivselspolitik, som med nogle 
justeringer kan gøres tidssvarende. Emnet sættes på 
dagsordenen på et kommende bestyrelsesmøde. Der suppleres 
med bilag om emnet fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
 

6. Fælles møde med 
sfo-forældrerådet  

Skolebestyrelsens årlige fælles møde med sfo-forældrerådet 
finder sted den 10. december. Temaet for mødet bliver RULL-
proces og SFO ind på skolen. Pt. kender vi ikke tidsplanen, men 
der ligger en køreplan for, hvordan en RULL-proces gribes an. 
 

7. Høring vedr. 
udkast til ny Børn 
og Unge-politik  

Skolebestyrelsen udarbejder et udkast til høringssvar, som 
rundsendes til bemærkninger. 
 

8. Høring vedr. 
ændret organise-
ring af dagtilbud i 
Elsted og Lystrup 

Skolebestyrelsen udarbejder et udkast til høringssvar, som 
rundsendes til bemærkninger. 
 

9. Principper for den 
understøttende 
undervisning 

I forlængelse af skolereformen skal skolebestyrelsen udarbejde 
principper for den understøttende undervisning. Muligt indhold af 
sådanne principper blev drøftet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, 
som på baggrund af skolebestyrelsens input kommer med et 
udkast til principper. 
 

10. Eventuelt  På baggrund af spørgsmål blev det oplyst, at knap 10% af 
undervisningen i valgfag i udskolingen varetages i samarbejde 
med Ungdomsskolen. 
 
Medarbejderrepræsentanten opfordrede til et tættere samarbejde 
og kontakt imellem skolebestyrelsen og lærerne på skolen. 
 

     Næste møde: Torsdag den 10. december 2015: 

 Ordinært skolebestyrelsesmøde kl. 17-18 
 Fælles møde med sfo-forældrerådet kl. 18-19 
 Julefrokost kl. 19-20 

 

  


