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1. Status på 
økonomien 

I undervisningsdelen er forventningen pt., at regnskabet ender 
med et underskud på godt 350.000 kr. mod de godt 500.000 kr., 
som blev forventet ved budgetlægningen. For SFO forventes et 
overskud på godt 800.000 kr.  
For begge budgetters vedkommende gælder dog, at der fortsat 
mangler en del bogføringer, så det endelige resultat kan afvige 
herfra. 
 
Under de nuværende forudsætninger vil det akkumulerede 
overskud i både undervisningsdelens og SFO’s økonomi ende ud 
med at være lidt større ved årets slutning end forventet ved 
budgetårets start. Opsparingen tiltænkes anvendt til en 
prioritering af: 

 Indretning af en samlet SFO på skolen, når SFO flytter ud 
af Phønix pr. 1/8-2017 

 Renovering af toiletter (Byrådet har afsat midler til 
renovering af skoletoiletter, som Elsted Skole kan få en 
andel af mod en tilsvarende medfinansiering. Der skal 
således afsættes 350.000-400.000 kr. hertil i budget 2017. 

 Nye lofter ifm. udskiftning af belysning via kommunens 
AA+-energirenoveringsprojekt. Skolen har i den forbindelse 
fået bevilliget central medfinansiering på nye lofter mod en 
tilsvarende medfinansiering. 

2. Ny mobbepolitik 
på Elsted Skole 

Mette Søberg gennemgik slides fra opstartsmøde med konsulent 
fra DCUM – Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Skolens har besluttet at tilknytte CFUM i forhold til udarbejdelsen 
af tids- og procesplan for arbejdet med ny antimobbestrategi. 



 

3. Samling af SFO på 
skolen 

I forbindelse med de kommende lokalerokader i Lystrup-Elsted og 
4. klassernes overgang til klubtilbud (FU) vil Elsted Skoles SFO fra 
1/8-2017 blive samlet på Elsted Skole.  
 
Phønix vil i en overgangsperiode blive anvendt til klubtilbud for 
børn på 4.- 5 årgang fra både Elsted Skole og Lystrup Skole, 
mens der bygges om på begge skolerne m.h.p. at klub-tilbuddet 
flytter ind på skolerne.  
 
Efter overgangsperioden samt en til - og ombygning af Phønix vil 
bygningen overgå til Dagtilbuddet. 
 
Mette Purup redegjorde for de foreløbige planer for processen 
omkring samling af SFO på skolen. Der har været afholdt en stop-
op dag for pædagogerne i december, hvor der er taget hul på 
snakken om, hvordan vi bliver Danmarks bedste SFO. Det er der 
kommet et begyndende værdigrundlag ud af, så vi kan arbejde os 
tilbage mod nogle faktiske muligheder på Pileengen og indenfor 
på skolen, når vi skal huse SFO for 0.-3. klasse på skolen. Der 
holdes i pædagoggruppen yderligere 3 stop-op dage i foråret, 
hvor vi arbejder videre med processen. Der er i næste skridt 
planer om inddragelse af børn og forældre i visionsdelen. 
 

4. Evt.  Intet at tilføje. 
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