
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT fra FÆLLESMØDE for 

Skolebestyrelsen og sfo-forældrerådet 
 

mandag den 14. december 2015 
 

kl. 18:00-19:00 i mødelokale 1 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
Afbud:  

Bo Gustafsson, Mette Søberg, Nick Pedersen, Tina Bröner Grimm, 
Kasper Bilenberg, Thomas Bækbo, Troels Lund Rasmussen, Niklas 
Grønlund Lind, Laura Calderon Øregaard, René Logie Damkjer, 
Eva Kirketerp 
Ditte Svensmark, Rita Nielsen, Linda Mølgaard Sørensen  
 
Annette Lindblad Væring, Søren Erik Melchior Sørensen, Sofie 
Thingaard Laursen, Hussayn Alla Jabbran, Kirsten Olesen, Titina 
Vinter Pedersen, Kira Borup 
 

1. Skolenes 
parkeringsplads 

Parkeringszone (kiss & drop) er etableret på parkeringspladsen. 
Dette har medvirket til at skabe et bedre flow i morgentrafikken 
mhp. at undgå farlige situationer – ikke mindst når forældre 
parkerer på spærrefladerne foran skolens hovedindgang. 
 

2. SFO ind på skolen 
(Phønix) 

Det har vist sig, at der endnu ikke er en byrådsbeslutning om, at 
sfo skal samles på Elsted Skole. Der arbejdes i Aarhus kommune 
på at samle sfo’erne på skolerne, men der kræves en konkret 
byrådsbeslutning for den enkelte skole, før det kan sættes i værk. 
Forvaltningen går nu i gang med en byrådsindstilling herom.  
 
Der udsendes information til forældrene om, at planerne om sfo 
ind på skolen pt. er udsat på ubestemt tid. Der tages desuden 
kontakt til områdechefen ift. dialog om tids- og procesplan. 
 

3. Facaderenovering 
på Elsted skole  

Anden etape af skolens facaderenovering går i gang efter nytår. 
Planen er, at 0. og 1. årgangs sfo flyttes over i Klub 5’s lokaler 
ved siden af beboerhuset. 2. årgangs sfo samles på Phønix. 
Herefter flyttes 0. årgang ned og får klasseværelser i sfo’ens 
lokaler i kælderen. Dermed frigives fire rum i stueplan til 
rokadelokaler, som klasserne kan rokere over i, imens deres egne 
klasselokaler bliver renoveret. 
 
I klubbens lokaler er der pt. 41 garderobepladser, men der skal 
være 160 sfo-børn. Denne pladsudfordring foreslår skolen løst 
ved, at børnenes skoletasker enten bliver på skolen eller helt 
bliver hjemme i perioden. Børnene kan i stedet have et net eller 
lille taske til madpakker (og evt. vådt tøj) med hjem. Forslaget 
blev drøftet. Et alternativ kunne være at leje en container og 
indrette til garderobe. Dette er dog en både dyr og 
pladskrævende løsning. 



 

 
Skolens hovedindgang vil i renoveringsperioden først åbne kl. 
7.50, når der er voksne tilstede på skolen. Der orienteres herom 
på forældreintra. Sfo i klubbens lokaler åbner kl. 6.30.  
 

4. Evt.  Der er problemer med at komme igennem på telefonerne til 
afdeling Tusindben. Linda følger op herpå. 
 

 


