
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT fra 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

tirsdag den 14. juni 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 
 
Laura Calderon Øregaard, Thomas Bækbo, Eva Kirketerp, Søren 
Erik Melchior Sørensen, Sofie Thingaard Laursen, Hussayn Alla 
Jabbran 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 4. april 2016 blev godkendt. 

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

Ad a) 

 Der er pt. opslået to lærerstillinger på Elsted skole. Der er 
ansættelsessamtaler i næste uge, og repræsentanter fra 
skolebestyrelsen er inviteret med. 

 Stillingen som pædagogisk leder for sfo og 0.-1. årgang er 
i proces, og der er to kandidater, der er gået videre til 2. 
samtale-runde. 

 Byrådet har vedtaget en ny Børn og Unge-politik, som blev 
udleveret. Emnet sættes på dagsorden på et møde i 
kommende skoleår. 

 Der blev ytret en stor tak til Bo Gustafsson, der takker af 
efter mange år i skolebestyrelsen og som 
skolebestyrelsesformand. 

 
Ad b) 
Fagfordelingen er på plads, og der er udbredt tilfredshed med 
resultatet blandt medarbejderne. 
 
Ad c) Ingen 
 
Ad d) 

 Bo Gustafsson takker af som skolebestyrelsesmedlem og –
formand. 

 Der har været skolebestyrelsesvalg, og der er valgt tre nye 
forældrerepræsentanter + to suppleanter. Den nye 
skolebestyrelse tiltræder 1. august 2016. 



 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 

 

Ingen. 

5. Nyt fra 
kantineudvalget 

Der har været møde i kantineudvalget den 7. juni. Der blev bl.a. 
drøftet udvikling af menuen i kantinen, hvortil der er kommet 
mange gode input fra elevrådet. 
 
Kantineudvalget vil arbejde for at genåbne udsalget ved blok 6/7, 
når der bliver indrettet elevmiljøer på gangene. Efter 
sommerferien indledes samarbejde med et arkitektfirma om 
indretning heraf, herunder også indretning af spisemiljøer. Målet 
er, at flere elever bliver på skolen i pauserne i stedet for f.eks. at 
gå i Brugsen. I den forbindelse er det også relevant at drøfte 
udgangstilladelse for elever på 8. og 9. årgang, herunder også 
det sociale aspekt heri. 
 
Kantineudvalget anbefaler installering af en madautomat. Det 
forventes, at denne kan være klar til skolestart i august. 
 
På førstkommende møde i skolebestyrelsen skal der vælges en 
forældrerepræsentant mere til kantineudvalget. 
 

6. Status på 
planlægning af 
kommende skoleår  

Det er snart år 3 med skolereformen, hvilket afspejles i mindre 
ændringer og omlægninger end tidligere. Fagfordelingen er nu på 
plads, og skemalægningen er i gang. De færdige skemaer ventes 
udsendt i den sidste uge før sommerferien.  
Næste år vil man i højere grad inddrage læringsvejledere, der 
skal være med til at udvikle lærernes undervisning.  
Der vil blive planlagt en temauge i uge 47, der skal styrke 
fællesskabet på tværs, og hvor forældrene vil blive inddraget. 
Skoledagen den 2. januar vil blive omlagt, så dagen bliver en 
fridag. Til gengæld vil en af skoledagene ifm. temaugen i 
efteråret blive forlænget. 
Endvidere vil inklusionsindsatsen blive styrket via forskellige tiltag. 
Fagdagene halveres næste år til 8 dage i indskolingen, da 
erfaringen er, at fagdage i indskolingen er en lidt større 
udfordring. På mellemtrinnet og i udskolingen bibeholdes niveauet 
på 16 dage i løbet af skoleåret, suppleret med yderligere 5 dage i 
én uge for udskolingen i foråret op til afgangsprøverne. 
 
Arbejdet i elevrådet vil desuden blive styrket og understøttet 
yderligere i kommende skoleår, herunder også sammenhængen 
med arbejdet i skolebestyrelsen. 
 

7. Status på 
økonomien – 
kvartalsregnskab 

Der er afleveret regnskab for 1. kvartal. Overordnet set forventes 
budgettet at holde – dog med et lidt større underskud for 
undervisningsdelen end oprindelig forventet grundet primært en 
større efterregning på toiletrenoveringen ved blok 6/7. For sfo-



 

delen ventes et overskud primært begrundet i, at flere børn er 
indskrevet i sfo end oprindelig forventet. 
 
Bilag sendes ud med referatet. 
 

8. ESV-midler Der er et beløb tilbage fra foreningen Elsted Skoles venner, som 
kan anvendes på tiltag for skolens elever. Det er foreslået, at 
beløbet bruges som tilskud til at etablere en discgolfbane på et 
grønt område ved skolen. Prisen herfor er anslået til omkring 
35.000 kr. Skolebestyrelsen tilsluttede sig forslaget, og der 
arbejdes videre hermed. 
 

9. Principper for 
elevers trivsel på 
Elsted Skole 

Det er tidligere besluttet, at trivselspolitikken skal revideres. 
Skolebestyrelsen lægger op til en debat herom med 
klasseforældrerådene, f.eks. ved et temamøde lige efter 
efterårsferien. Det er et emne, der også er fokus på i 
forældretilfredshedsundersøgelsen, og som bl.a. handler om 
mobning (herunder også digitalt) men også andre aspekter. Det 
foreslås at inddrage ressourcepersoner f.eks. fra Børns Vilkår eller 
andre interesseorganisationer, som arbejder med emnet. 
Ledelsen udarbejder et forslag til videre procesplan til 
førstkommende møde i næste skoleår. 
 

10. Evt.  Skolebestyrelsen opfordres til deltagelse i sommerafslutningen 
den 24. juni kl. 12-13. 
  

     Næste møde: Der indkaldes til første møde i september. 
 

 


