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Skolebestyrelsens konstituering v/ NGR 

 Valg af formand og næstformand 

 Tavshedserklæring (til underskrift) 
 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 14. juni 2016 blev godkendt. 

3. Styrelsesvedtægt 
for folkeskolerne i 
Aarhus Kommune 

I styrelsesvedtægten er skolebestyrelsens kompetencer fastlagt. 
Det er bl.a. at føre tilsyn med skolens virksomhed, at fastsætte 
principper herfor samt at godkende skolens budget m.v. 
 

4. Forretningsorden 
for 
skolebestyrelsen 
på Elsted Skole 

Forretningsordenen blev gennemgået og justeret. Den sættes på 
dagsordenen til godkendelse på næste møde. 

5. Gensidige 
forventninger til 
samarbejdet i 
skolebestyrelsen 

MS orienterede om skolens forventninger til samarbejdet i 
bestyrelsen, hvor kodeordene er åbenhed, dialog og et stærkt 
fællesskab mellem skole og forældre.  
 
Skolebestyrelsens medlemmer præsenterede sig efterfølgende i 
en præsentationsrunde. 

6. Meddelelser  
a Skolens ledelse 
b Medarb.rep. 
c Elevrådet 
d Formanden 

Ad a)  

 Digitale Børn og Unge søger forældre til sparringsforum om 
nye digitale løsninger på 0-18 års området. Kristine meldte 
sig til deltagelse. 
  

 Rådmanden holder dialogmøde med bestyrelserne i 
Grenåvej Vest den 2. november kl. 17-19 på Elsted Skole. 
 



 

 Elsted Skole har i dette skoleår omlagt dele af den 
understøttende undervisning til fordel for to-lærertimer for 
at understøtte elevernes læring både fagligt og socialt. 
Længden på skoleugen er dermed reduceret. De foreløbige 
meldinger fra elever og lærere er positive. 

 

Omlægningen betyder, at skolen ikke længere arbejder 
med studietid/lektietid, som noget særskilt ved siden af 
den fagopdelte undervisning. Der vil således forekomme 
lektier ud fra følgende rammesætning: 

           
          Indskoling: 

 Læseaftaler – alle klasser 
 Træningsopgaver 
 Øve mundtlige fremlæggelser m.m.  
 Ugeopgaver - kan forekomme 

 
           Mellemtrin: 

 Gøre et skriftligt arbejde færdigt 
 Træningsopgaver 
 Læsning af længere tekster 
 Øve mundtlige fremlæggelser 
 Ugeopgaver, månedsopgaver m.m. 

 
            Overbygning: 

 Gøre et skriftligt arbejde færdigt 
 Træningsopgaver 
 Læsning af længere tekster 
 Øve mundtlige fremlæggelser 
 Afleveringer 

 

 Arbejdet i kantineudvalget er sat på standby, da 
kantinelederen er langtidssygemeldt. Kantineudvalget har 
foreslået at få en madautomat på skolen, og den er nu 
opstillet. Her kan elever fra 3. årgang og opad købe et 
bredt udvalg af bl.a. mejeriprodukter, frugt, sandwich m.v. 
– også uden for kantinens åbningstider. 
 

 Landsorganisationen for forældre i folkeskolen, Skole og 
Forældre, udgiver i alt 7 temahæfter som led i projekt 
”Kompetenceløft til skolebestyrelser. Det nyeste temahæfte 
”Tilsyn med skolen” blev omdelt. 

 
Ad b) 

 Skoleåret er kommet godt i gang, og der har været en del 
ture m.v. I udskolingen arbejdes der på at udbrede BYOD-
ordningen til også at omfatte 7. årgang. Der er desuden 
fuld gang i planlægningen af temaugen i uge 47.  



 

 
Ad c) 

 Nicoline Holm fra 9.x er valgt som formand for elevrådet, 
og Sara Logie Nysom fra 9.v er valgt som næstformand. 
Desuden er Emil Fuglsang fra 9.y valgt som kasserer, og 
Irene Slotved 8.b og Kamilla Toft Schmidt 9.z er valgt som 
elevrepræsentanter i kantineudvalget. 
 

 Elevrådet vil bl.a. komme til at arbejde med mobbepolitik 
og mobilpolitik for eleverne samt med nedbringelse af 
elevfraværet. Desuden vil der blive arbejdet for at få flere 
spejle og skraldespande på toiletterne og for at få en 
salatbar i kantinen. 

 

 Elevrådet holder møde ca. en gang om måneden. 
 
Ad d) 

 Niklas er valgt som formand for skolebestyrelsen og 
Annette som næstformand - Tomas er 1. suppleant. 
 

7. Spørgsmål til 
meddelelser 

Der blev spurgt til, om der er et sparringsforum eller lignende ift. 
to-lærertimerne. Dette drøftes på fagudvalgsmøder og 
årgangsmøder. 
 
Der vil blive udsendt information fra ledelsen til alle forældre 
vedr. temaet lektier som bekskrevet ovenfor. 
 

8. Skolebestyrelsens 
kontaktpersoner       

Oversigten over skolebestyrelsens kontaktpersoner blev justeret 
og kommunikeres videre til forældre. 
 

9. Dialogmøde 
mellem skole-
bestyrelsen og 
klasseforældreråd 
januar 2017 

Det foreslås, at der afholdes et dialogmøde for skolebestyrelsen 
og klasseforældreråd om temaet mobning m.h.p. udarbejdelse af 
en ny mobbepolitik på Elsted Skole. 

10. Status på 
økonomien – 
halvårsregnskabet 
for skole og SFO  

I undervisningsdelen er der budgetteret med et underskud i 2016 
på ca. ½ mio. kr. Dette forventes fortsat at blive årsresultatet, 
men på baggrund af flere omprioriteringer i budgettet, jf. 
nedenfor. 
Der har været et merforbrug på lønudgifter (dels til vikarløn og 
dels til diverse efterreguleringer) samt til bl.a. følgeudgifter ifm. 
facaderenoveringen og en efterregning på toiletrenoveringen ved 
blok 6/7. Dette modsvares af et mindre forbrug på betaling til 
specialklasser, og en omprioritering således at større investeringer 
i inventarindkøb, nye linoleumsgulve, undervisnings-IT og 
undervisningsmaterialer er udskudt til næste budgetår. Desuden 
arbejdes der på at nedbringe forbruget af vikarer, hvilket betyder, 



 

at der i overensstemmelse med skolens principper for aflysning af 
undervisningen kan blive aflyst ydertimer i udskolingen. Eleverne 
vil i disse tilfælde som regel få udleveret en opgave, som de skal 
arbejde med selv. 
 
SFO forventes at komme ud af 2016 med et overskud. Dette 
skyldes primært en bedre pladsudnyttelse, idet der er flere børn 
indskrevet i SFO end forventet ved budgetlægningen. 
Overskuddet overføres til næste budgetår.  
 
Bilag med orientering om halvårsregnskabet vedlagt referatet. 
 

11. Evt. Intet at tilføje. 
 

12. Punkter til næste 
møde 

Onsdag den 12. oktober 2016: 

 Forretningsorden for skolebestyrelsen – til godkendelse 
 Skolebestyrelsens årshjul 
 Gennemgang af principper og politikker 

 Valg af forældrerepræsentant til kantineudvalget 
 


