
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

onsdag den 14. december 2016 
 

kl. 17:00-18:00 i mødelokale 1 
 

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud: 

Niklas Grønlund Lind, Mette Søberg, Nick Pedersen, Tina Bröner 
Grimm, Kasper Bilenberg, Thomas Bækbo, Annette Lindblad 
Væring, René Logie Damkjer, Laura Calderon Øregaard, Camilla 
Wolff, Tomas Hansen 
 
Kristine Grønkjær, Sara Logie Nysom, Nicoline Holm, Troels Lund 
Rasmussen 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Se under punkt 6. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 12. oktober 2016 blev godkendt. 

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

Ad a) 

 Der har i dag været afholdt et meget vellykket Lucia-
arrangement i den store sal. Traditionen tro bestod 
Luciaoptoget af piger fra overbygningen. 

 I 0.c er tidligere klassepædagog Kira Borup ansat som 
børnehaveklasseleder. Johan Dahl Mølby er ansat som ny 
klassepædagog. 

 På 2. årgang er Anders G. Schmidt ansat. 
 Temaugen med Minisamfund er ved at blive evalueret af 

både elever, lærere og pædagoger ift. målsætningerne om 
Elsted Skole som det store fællesskab og samarbejde på 
tværs. Evalueringen er generelt særdeles positiv, og der er 
tilslutning til at gentage arrangementet om måske et par 
år. Økonomisk ser det ud til, at temaugen løber rundt – 
endda med et samlet overskud, som der lægges op til, at 
Elevrådet kan være med til at prioritere anvendelsen af. 

 
Ad b)   

 Ikke noget at tilføje. 
 
Ad c) Var ikke repræsenteret på mødet. 
 
Ad d) 

 Kristine har deltaget i det første sparringsmøde med 
Digitale Børn og Unge. 

 Ifm. de kommende lokalerokader i Lystrup-Elsted er der 



 

indsendt et høringssvar. Der er ligeledes udsendt udkast til 
byrådsindstilling i høring, hvor det samme høringssvar 
fremsendes (udsendes med endeligt referat til 
mødedeltagerne). 
 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 

Er indskrevet under pkt. 3. 

5. Nyt fra 
Kantineudvalget  

Mødet i udvalget den 6. december blev aflyst. Der planlægges et 
nyt møde i januar eller februar.  
Kantinelederen er fortsat sygemeldt. Der har været ansat en 
vikar, som nu har fået fastansættelse andetsteds. Der er ansat en 
ny vikar, som også tidligere har været ansat i kantinen. 
 

6. Status på 
økonomien  

Udgår af dagsordenen og gennemgås på fællesmøde med sfo-
forældrerådet. 
 

7. Status vedr. 
lokalerokader i 
Lystrup-Elsted  

Der er udsendt information til nuværende 3. årgang om, at 
kommende 4. årgang overgår til FU. 
Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra både 
Lystrup og Elsted skole, der skal forberede overgangen til klub-
tilbuddet. 
 

8. Princip for 
holddannelse 

Et revideret udkast blev omdelt. Udkastet er justeret efter 
drøftelse i skolens pædagogiske forretningsudvalg (PFU). 
Udkastet har også været behandlet i elevrådet.  
Princippet blev vedtaget. 
 

9. Evt. 
 

Der blev spurgt til evaluering af 9. klasses projektuge. Emnet 
behandles ikke i skolebestyrelsen men via konkret 
forældrehenvendelse. 
  

10. Punkter til næste 
møde 

Mandag den 30. januar 2017 
 

 


