
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT fra 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

mandag den 4. april 2016 
 

kl. 17:30-20:30 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, Eva Kirketerp, Annette 
Lindblad Væring, Sofie Thingaard Laursen, Hussayn Alla Jabbran 
 
René Logie Damkjer, Søren Erik Melchior Sørensen 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

2. Godkendelse af 
referat 

Referater fra den 3. februar + 3. marts 2016 blev godkendt. 

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

Ad a) 
Der opslås to nye lærerstillinger i det kommende skoleår, pga. 
dels at skolen får en klasse mere, dels at en lærer stopper. Der 
ansættes endvidere en ny klassepædagog til 0. årgang. 
 
Familieskolen, som organisatorisk er placeret under Elsted Skole, 
nedlægges til sommerferien. 
 
Ad b) Ingen. 
 
Ad c)  
Der bliver spillet bold på gangene til trods for forbud herimod, 
hvilket ofte resulterer i, at loftslister falder ned.  
Det efterlyses, at udgangsdørene fra blok 6 og 7 igen kan 
anvendes. (Dette sker dog først, når facaderenovering og 
belægningsarbejde er færdigt.) 
 
Ad d) Ingen. 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 

Der blev opfordret til en drøftelse i elevrådet af, hvordan eleverne 
kan passe bedre på skolen, herunder bl.a. også undlade boldspil 
på gangene. 

5. Høring vedr. 
besparelser 

På baggrund af Byrådets beslutning om ikke at gennemføre 
forslag om tidligere børnehave- og SFO-start er der udsendt 
alternative forslag til besparelser for 17 mio. kr. i høring. Disse 
indeholder bl.a. forslag om at flytte 4. klasserne fra sfo til 
fritidsklubberne. Skolebestyrelsen bifalder forslagene. Man ønsker 
dog at tilkendegive kritik af en proces, hvor besparelsesforslag 
der er bragt til veje via en inddragende proces i områderne, 
forkastes af det politiske niveau til fordel for nye alternative 
forslag. (Høringssvar vedlagt referatet.) 
 



 

6. Høring vedr. 
prioritering af 
RULL midler 

Udkast til byrådsindstilling med forslag til disponering af de sidste 
RULL-midler samt midler til faglokaler skulle have været udsendt i 
høring den 1. april. Udsendelsen er imidlertid blevet udsat til 
forventeligt den 8. april. Der udarbejdes et udkast til høringssvar, 
som rundsendes til bemærkninger. 

7. Budget 2016 for 
skole og SFO 

I undervisningsdelen budgetteres der med et underskud i 2016 på 
ca. 550.000 kr. Dette finansieres via det akkumulerede overskud 
og anvendes til engangsinvesteringer i form af primært 
følgeudgifter ifm. facaderenoveringen samt indretning af 
læringsmiljøer på gangene. I SFO-delen budgetteres der med 
balance imellem indtægter og udgifter. Budgetterne blev 
godkendt. (Uddybende bemærkninger vedlagt referatet.) 

8. Principper for 
elevernes trivsel 
på Elsted Skole 

I forlængelse af drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde blev proces 
ift. revidering af trivselspolitikken drøftet. Der lægges op til en 
debat med klasseforældrerådene, f.eks. ved et temamøde i 
september. Emnet sættes på dagsordenen på bestyrelsens møde i 
juni mhp. fastlæggelse af procesplan. 

9. Skolebestyrelses-
valg 2016 

Der er tre pladser som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen i 
4 år på valg samt to pladser som suppleant (valgt for 2 år). 
Forslag til tids- og procesplan blev drøftet og godkendt. 
Information om valget udsendes til alle forældre i uge 15. Dette 
følges op af supplerende information fra forældre-
repræsentanterne i skolebestyrelsen. 

10. Forældretilfreds-
hedsundersøgelse 
2015 

Undersøgelsen er en vigtig kilde til information i skolens 
kvalitetsrapport. I den seneste undersøgelse er den generelt høje 
tilfredshed fra tidligere med både undervisningsdel og sfo 
fastholdt. Skolen tilstræber at ligge på eller over kommunens 
gennemsnit på de forskellige indikatorer, og dette lykkes de fleste 
steder. Der er en mindre tilbagegang på spørgsmål vedrørende 
børnenes trivsel og skolens indsats for at begrænse mobning. 
Dette vil fremadrettet blive et indsatsområde. 
I kommentarerne er det primært skolens toiletter og den længere 
skoledag som følge af skolereformen, der berøres. 

11. Trivselsunder-
søgelse 2015 

For sfo-pædagogerne har der været en positiv fremgang på alle 
områder ift. undersøgelsen året før. Også i TAP-gruppen er der 
fremgang eller status quo på alle parametre. Ift. lærerne ligger 
trivslen i den seneste undersøgelse på niveau med eller over 
niveauet for tilfredsheden fra før skolereformen. Der arbejdes i 
forbindelse med skoleårets planlægning på at indarbejde 
justeringer ift. samarbejde og tilrettelæggelse af arbejdet, som 
kan være med til at styrke trivslen. 

12. Evt.   Nogle elever oplever det problematisk, at andre elever 
spiller spil eller er på YouTube i timerne, imens der er 
undervisning. Emnet vil blive drøftet blandt lærerne, og der 
opfordres til en drøftelse i elevrådet af it-politik i klasserne.  
 

 Der udsendes en opdateret status på facaderenoveringen 
til forældrekredsen.  

 

     Næste møde: Tirsdag den 14. juni 2016  
 


