
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

mandag den 30. januar 2017 
 

kl. 17:30-20:00 i mødelokale 1 

Deltagere: 
 
 
 
Afbud: 

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

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referater fra den 14. december 2016 blev godkendt. 

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

Ad a) 
 Der gennemføres i øjeblikket en undersøgelse af den 

sociale kapital blandt alle kommunens medarbejdere. Den 
vil fremover finde sted en gang om året. 

 Principper for holddannelse er kommunikeret til 
forældrene. 

 Et nyt SFO-forældreråd er valgt med Line Pihlmark 
Gadegaard som formand. Forældrerådet vil blive inddraget 
i den kommende proces vedrørende flytning af SFO ind på 
skolen.  

 
Ad b) 

 Forberedelserne til det kommende skoleår er i gang bl.a. 
med indsamling af input til ”Bilag 1-drøftelser” mellem 
ledelse og tillids-/arbejdsmiljørepræsentanter. I 
drøftelserne fastlægges rammerne for organisering og 
arbejdstilrettelæggelse næste skoleår på baggrund af bl.a. 
evalueringer af det nuværende skoleår. 

 Der har været afholdt terminsprøver for 9. årgang i uge 4. 
Det er forløbet godt bl.a. grundet et godt samarbejde 
mellem alle skolens personalegrupper. 

 
Ad c) 
Ingen elever var tilstede på mødet. 
 
Ad d) 

 Videreførelse af SFO-forældreråd samt muligheder for 
aftenåbning i SFO har været i høring. Der er fremsendt et 



 

høringssvar fra Elsted Skole, hvor videreførelse af SFO-
forældrerådet anbefales. Samtidig bifaldes det, at der 
fastsættes centrale rammer for aftenåbningen i Aarhus 
Kommune. 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 

 

Der blev spurgt til medarbejdernes indflydelse på tilrettelæggelse 
og organisering af undervisningen. Medarbejderrepræsentanterne 
oplever, at der er stor medarbejderinddragelse på skolen. 
 
Der blev ligeledes spurgt til, om oplevelsen af mange aflysninger 
af idrætsundervisningen er korrekt. Senest har idræt været aflyst 
pga. terminsprøver og afvikling af musical. Tidligere på året har 
der også været aflysninger pga. facaderenovering, reparationer af 
halgulv efter vandskade og gulvbelægning i omklædningsrum. 
I nogle af idrætstimerne bliver der arbejdet med teori i stedet for. 
 
Der blev endvidere spurgt til de foreløbige erfaringer med 
Læringsportalen (”Min Uddannelse”). Oplevelsen er, at det stadig 
er meget nyt for lærerne, og det fylder en del. Det blev aftalt, at 
emnet sættes på dagsordenen senere på året. 

5. Status på 
økonomien  

Regnskabet for 2016 er endnu ikke afsluttet, da der fortsat 
mangler nogle bogføringer fra forvaltningen, som først har 
deadline primo februar. På nuværende tidspunkt ser det ud som 
følger: 

 I undervisningsdelen ser det nu ud til, at vi kommer ud 
med et lille overskud. Det skyldes bl.a. en større indtægt 
fra forvaltningen end tidligere forventet samt et 
mindreforbrug på en række poster – især energi. 

 I SFO-delen er det forventede overskud vokset lidt mere, 
så det nu er på godt 1 mio. kr. Pengene indgår i det 
akkumulerede overskud, som foreslås prioriteret i budget 
2017 til samling af SFO på skolen. 

 
Oversigt over det forventede regnskab vedlagt referatet. 
En mere detaljeret gennemgang af regnskabet vil ske på næste 
bestyrelsesmøde. 

6. Budget 2017 – 
rammesætning 

I forbindelse med et kommende budgetår skal der altid ses på 
elevtallet på alle årgange, da for få elever i klasserne er en 
udfordring for skolens økonomi. 
Med de nuværende elevtal er der ikke grundlag for at lægge 
klasser sammen i kommende skoleår. 
 
Overordnet ift. budget 2017 foreslås det at prioritere en del af det 
akkumulerede overskud til: 

 Inventar og indretning af elevmiljøer på gangarealer 
 Udskiftning af lofter i gangarealer i forbindelse med 

energirenoveringsprojektet AA+, hvor skolen får udskiftet 
belysningsarmaturer over det meste af skolen. Skolen har 



 

fået tilsagn om medfinansiering fra forvaltningen, hvis 
lofterne udskiftes ifm. AA+, hvilket også vil understøtte 
akustikken, når der skal indrettes elevmiljøer på gangene. 

 Renovering af elevtoiletter, idet skolen har fået tilsagn om 
medfinansiering fra forvaltningen af et antal skoletoiletter. 

 SFO ind på skolen – samling af SFO på skolen 
 
I budgetlægningen vil ovenstående så vidt muligt blive søgt 
indarbejdet. Der vil blive behov for en prioritering, da der fortsat 
skal tilbageholdes en del af det akkumulerede overskud til 
uforudsete udgifter. 
På næste møde vil skolebestyrelsen få præsenteret et udkast til 
budget 2017. 

7. Timefordelingsplan 
2017/18 

Den nuværende timefordelingsplan blev gennemgået, herunder 
på hvilke årgange, og i hvilke fag Elsted Skole ligger over 
ministeriets vejledende timetal. 
Planen er også gennemgået i skolens pædagogiske udvalg (PFU) 
og vil blive fremlagt lærere på lærermøde. 
Ledelsen og PFU anbefaler, at den nuværende timefordelingsplan 
fortsætter. 
På næste møde skal skolebestyrelsen træffe endelig beslutning 
om timefordelingsplanen i kommende skoleår. 

8. Høring vedr. 
renovering af 
toiletter 

Prioriteringsprincipper for renovering og udbygning af 
skoletoiletter er udsendt i høring. 
Skolebestyrelsen tager prioriteringskriterierne til efterretning og 
byder ind på medfinansiering af renovering af yderligere toiletter. 

9. BYOD-strategi på 
Elsted Skole  

Udsættes til næste møde. 

10. Opfølgning på 
dialogmøde vedr. 
ny SFO – herunder 
proces for fælles 
lokaler og 
samarbejdet ml. 
undervisning og 
SFO 

Siden dialogmødet i december har der været en proces med 
inddragelse af både medarbejdere, forældre og børn om 
fremtidens SFO på Elsted Skole. Der er kommet mange gode 
input til den videre proces, og lærerne skal også inddrages og 
give deres input til indretning af de kommende fælleslokaler. 
Der er indledt et samarbejde med et innovationsteam på Dokk1, 
der også kan give input. Skolen er desuden i dialog med Sport og 
Fritid ift. hvilke udendørsarealer skolen kan råde over og evt. lave 
nyindretning af. Samtidig undersøges pris for etablering af 
ventilation i et antal klasselokaler, hvilket er en forudsætning for, 
at der må drives SFO i lokalerne. På længere sigt vil SFO gerne 
etablere et nyt fællesrum/køkken mellem blok 2 og 3, ligesom 
man gerne vil indrette nye aktiviteter på de udendørs arealer. 

11. Evt. Intet. 

12. Punkter til næste 
møde 

Torsdag den 9. marts 2017: 
- Afsluttet regnskab 2016 
- Budget 2017 
- Timefordelingsplan 2017-18 
- BYOD-strategi 



 

 


