
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT fra 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

onsdag den 3. februar 2016 
 

kl. 17:30-20:00 i mødelokale 1 

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud:  

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

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referater fra den 14. december 2015 blev godkendt. 

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

Ad a) 

 Der er ansat en ny kantineleder, som starter 1. marts. 
 Forberedelserne til facaderenoveringen er i fuld gang, og 

sfo er flyttet i Klub 5. 0. årgang flytter i sfo’ens lokaler i 
kælderen i denne uge. 

 Et nyt rengøringsfirma er startet 1/1. Der har været nogle 
opstartsvanskeligheder, som forhåbentlig snart er afsluttet. 

 Der har været ansøgningsfrist d.d. på en stilling som 
administrativ medarbejder på skolen. Der er indkommet 
184 ansøgninger, og der afholdes samtaler næste mandag. 

 Materiale fra Skole og Forældre: ”Skolebestyrelsens 
arbejde – principper for styring af skolen” blev runddelt. 

 Budget 2016-19 er vedtaget i Byrådet. 
 
Ad b) 
Intet. 
 
Ad c) 
Der har været afholdt terminsprøver for 9. årgang. 
 
Ad d) 

 Der har været afholdt kvalitetssamtale med områdechefen, 
hvor der var stor ros til skolen på mange punkter. 

 Der afholdes et fælles temamøde for skolebestyrelserne i 
Grenåvej Vest senere på foråret. 

 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 
 

Vedtagelsen af de kommunale besparelser betyder bl.a., at 4. 
årgang skal i klub i stedet for sfo. Dette kan muligvis få betydning 
for lokaliteterne til klubfacilliteter i Lystrup/Elsted. 
 



 

5. Konvertering af 
understøttende 
undervisning 

Skolereformen giver mulighed for at konvertere understøttende 
undervisning til to-lærer-timer. Der er desuden mulighed for at 
lave forsøg med omlægning af understøttende undervisning til 
konfirmationsforberedelse – skolen skal dog fortsat tilbyde 
understøttende undervisning til de elever, som fravælger 
konfirmationsforberedelsen. 
Elsted Skole vil gerne undersøge muligheden for konvertering af 
understøttende undervisning til to-lærer-timer nærmere, da det 
vurderes at fremme læringen via kvalitet frem for kvantitet. I 
praksis betyder det også, at børnene kan få en lidt kortere 
skoledag. Dette vil ligeledes åbne mulighed for, at 
konfirmationsforberedelsen kan starte tidligere på dagen men 
fortsat være et anliggende uden for skolen. 
Skolebestyrelsen tilsluttede sig, at ledelsen arbejder videre 
hermed. 
 

6. Status på 
økonomien 

Regnskabet for 2015 er endnu ikke afsluttet. Der forventes i 
undervisningsdelen samlet set et større overskud end tidligere, 
primært grundet et mindreforbrug på energi (varme og el) samt 
et overskud i kantinen. 
 
Det endelige regnskab gennemgås på kommende møde i 
bestyrelsen. Bilag udsendes forud for mødet. 
 

7. Budget 2016 – 
rammesætning 

Klasseoversigt med elevtal på årgangene blev omdelt (udsendt 
med referatet). Der er et optimalt elevtal på de fleste årgange, så 
der er ingen klassesammenlægninger på vej til næste skoleår. 
 
Det foreslås, at overskuddet fra 2015 anvendes til følgeudgifter 
ifm. facaderenoveringen samt tilskud til toiletrenovering i 
samarbejde med forvaltningen. 
 

8. Forældretilfreds-
hedsundersøgelse 
2015 

Til orientering – udsættes til næste møde 
 
 
 

9. Trivselsunder-
søgelse 2015  

Til orientering – udsættes til næste møde 
 
 

10. Principper for 
elevernes trivsel 
på Elsted Skole  

Skolebestyrelsen har i 2010 vedtaget en trivselspolitik for Elsted 
Skole, som bl.a. handler om mobning. Det blev drøftet, hvordan 
skolebestyrelsen kan støtte op om og bidrage til en revision heraf 
mhp. et værdiregelsæt og en handleplan for arbejdet med 
elevernes trivsel på skolen. Der kan bl.a. hentes inspiration hertil 
på Aarhus Kommunes hjemmeside: 
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-og-
Unge/PA/LU/Foraeldresamarbejde/Trivsel-i-skolen.aspx 
 
Drøftelsen fortsættes på næste møde mhp. beslutning om 
tidspunkt for proces vedrørende revidering af trivselspolitik.  
 

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-og-Unge/PA/LU/Foraeldresamarbejde/Trivsel-i-skolen.aspx
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-og-Unge/PA/LU/Foraeldresamarbejde/Trivsel-i-skolen.aspx


 

11. Evt.   Datosætning af møde i arbejdsgruppen vedr. principper for 
understøttende undervisning – Mette skriver ud til 
arbejdsgruppen (Laura, Bo og Kasper). 
 

 Det blev foreslået at lave en evaluering på længere sigt af 
konsekvenser af klassesammenlægninger. Tages op på et 
senere møde i skolebestyrelsen. 
 

     Næste møde: Torsdag den 3. marts 2015  
 

 


