
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT fra 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

torsdag den 3. marts 2016 
 

kl. 17:00-20:00 i mødelokale 1 
 

Deltagere: 
 
 
 
Afbud:  

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

Tour de renovering af 
Elsted Skole 

Skolebestyrelsen fik en rundvisning på skolen i de renoverede 
områder – klasselokaler i blok 7, toiletter ved blok 7 samt det 
nyindrettede bibliotek. 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 3. februar 2016 blev godkendt. 

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

Ad a)  
 Bente Johnsen bliver ny dagtilbudsleder for det nye 

Lystrup-Elsted dagtilbud. 

 Områdechef Jane Foged bliver pr. 1/4 flyttet til område 
Viborgvej, og Ole Ibsen bliver ny områdechef for Grenåvej 
Vest. 

Ad b) 
 Mhp. planlægningen af næste skoleår er der drøftelser i 

gang i årgangsteamene om prioriteringer og organisering 
m.v. næste år. 

 Der er ansat en ny lærer, Kasper Jordan Rosgaard, som 
afløser for Søren Markussen. 

 I udskolingen har man drøftet muligheden for at 
genindføre en skolefest. 

Ad c) Ingen. 
 
Ad d) Ingen. 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 

Ingen 

5. Dialogmøde med 
rådmanden  

Rådmanden har inviteret til et dialogmøde med alle 
skolebestyrelser i Aarhus Kommune den 19. maj. Alle 
forældrerepræsentanter opfordres til at deltage. 

6. Status på 
økonomien v/TBG 
(25 min.) 

Undervisningsdelen kommer ud af 2015 med et overskud på 
391.244 kr. Overskuddet skyldes et mindreforbrug på forskellige 
poster, som der er redegjort for i de udsendte 
regnskabsbemærkninger. Bl.a. er der brugt knap 250.000 kr. 
mindre end budgetteret på energi (varme og el). Desuden slutter 



 

kantinen året af med et overskud på 90.000 kr.  
SFO kommer ud af 2015 med et underskud på 93.461 kr., hvilket 
er noget mindre end forventet. Dette skyldes primært en mindre 
udgift til løn grundet konstituering af den fritidspædagogiske 
leder som sfo-leder, da sfo-lederstillingen ikke har kunnet slås op. 
Skolebestyrelsen godkendte regnskabet og roste opsætningen og 
redegørelsen. 

7. Budget 2016 Budgetlægningen for 2016 er i fuld gang. I undervisningsdelen er 
grundbudgettet fra forvaltningen lidt over 1 mio. kroner større 
end i 2015, hvilket ud over almindelig prisfremskrivning primært 
skyldes et øget elevtal. 
I budgetlægningen ønsker ledelsen at prioritere midler til en 
fortsættelse af niveauet for supplerende støtteforanstaltninger 
samtidig med, at der bliver en klasse mere næste skoleår. 
Herudover ønskes der prioriteret midler til følgeudgifter ifm. 
facaderenoveringen (maling af klasser, gardiner, inventar) samt til 
indretning af undervisningsmiljø og elevarbejdspladser i 
gangarealer. Desuden afsættes der ekstra midler til efter- og 
videreuddannelse samt eventuelt til BYOD-løsning på 7. årgang. 
Muligheden for medfinansiering af renovering af flere toiletter 
blev drøftet. Dette er principielt en udgift, der skal afholdes af 
forvaltningen, og meldingen herfra er, at der ikke er ressourcer 
hertil i 2016. Det overvejes, om gulvene kan få en behandling, 
der reducerer lugtgenerne som en midlertidig løsning. 
 
Skolebestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes videre med 
prioritering heraf i budgetlægningen. 

8. Timefordelingsplan 
2016/17 

Et revideret udkast til timefordelingsplan blev omdelt (udsendt 
med referatet). Det foreslås at omlægge en del af den 
understøttende undervisning til to-voksen-timer og et øget timetal 
i geografi på 8. årgang og geografi + biologi på 9. årgang. Det vil 
betyde flere fag-faglige timer end ministeriets minimumstimetal 
på 8. og 9. årgang, samtidig med at skoledagen afkortes. 
Lærerne på skolen bakker op om dette forslag. 
Skolebestyrelsen godkendte timefordelingsplanen. 

9. Forældretilfreds-
hedsundersøgelse 
2015 

Udsættes til næste møde 

10. Trivselsunder-
søgelse 2015 

Udsættes til næste møde  

11. Evt.  Principper for elevernes trivsel på Elsted Skole sættes på 
dagsordenen på næste møde i april. 

 Der indkaldes til møde i Kantineudvalget snarest, nu hvor 
den nye kantineleder er tiltrådt. 

 Muligheden for at flytte skolebestyrelsesmøderne til lige 
uger undersøges.  

 Datosætning for møde i arbejdsgruppen vedr. principper 
for understøttende undervisning 

 

     Næste møde: Mandag den 4. april 2016 
 


