
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

torsdag den 9. marts 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, Annette Lindblad 
Væring, René Logie Damkjer, Troels Lund Rasmussen, Laura 
Calderon Øregaard, Kristine Grønkjær (deltog fra pkt. 6), Camilla 
Wolff, Sara Logie Nysom, Nicoline Holm 
Tomas Hansen 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 30. januar 2017 blev godkendt. 

3. Meddelelser  
(10 min) 
a Skolens ledelse 
b Medarb.rep. 
c Elevrådet 
d Formanden 

Ad a) 

 Forældretilfredshedsundersøgelsen gennemføres igen i 
marts. Skolen vil arbejde for en høj svarprocent. 

 Der vil fremover blive gennemført en årlig undersøgelse af 
den sociale kapital blandt alle medarbejdere i Aarhus 
Kommune. Resultatet for Elsted Skole viser, at skolen 
generelt ligger højere end gennemsnittet i Børn og Unge. 

 
Ad b) 

 Planlægning af det kommende skoleår er i gang og 
indebærer bl.a. en proces med drøftelser mellem lærere, 
pædagoger og ledelse vedr. rammer for og forhold 
omkring opgaveløsningen. Drøftelserne er en forlængelse 
af Aarhusaftalens intentioner. 

 Pladsen i skolens personalerum er trang, og der er ønske 
om at udvide køkkenet. 

 
Ad c) 

 Elevrådet har bl.a. drøftet skolens budget og vil gerne 
støtte etablering af vandautomater på gangene. 

 
Ad d) 

 Skole og Forældre har udgivet endnu en publikation om 
skolebestyrelsens arbejde: ”Indflydelse gennem 
samarbejde”. 



 

 Opfordring til at deltage i Skolebestyrelsernes Dag den 30. 
marts. 

 Opfordring til skolebestyrelsernes medlemmer om at lave 
aftaler om besøg i klasserne. 

 Der er etableret kontakt til SFO-forældrerådets nye 
formand, og der er et stærkt fælles ønske om at fortsætte 
og styrke det tætte samarbejde. 
 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 

 

Skolen har en del bænke fra et projekt med Aarhus Tech for 8. 
årgang. Elevrådet medvirker til beslutning om placering af 
bordene. 
 

5. Status vedr. 
proces for ny SFO 

Input fra børn, forældre og medarbejdere om fremtidens SFO på 
Elsted Skole er skrevet sammen i et arbejdspapir.  Her beskrives 
det, hvordan det skal være at gå i SFO på Elsted Skole og hvilke 
værdier og hensigter, man gerne vil arbejde ud fra. Papiret er 
grundlag for det videre arbejde med konkret planlægning og 
indretning af den nye SFO. Når man er lidt længere, vil det blive 
kommunikeret ud i forældregruppen, hvor processen bag også 
skal være tydelig. 
 

6. Regnskab 2016  Regnskabet for undervisningsdelen ender med et overskud på 
godt 60.000 kr. mod et budgetteret underskud på ½ mio. kr. 
Årsagen til forskellen er bl.a., at indretning af elevmiljøer på 
gangarealerne er udskudt til 2017 samt et mindreforbrug på 
betaling til specialklasser. De forskellige hovedafsnit i regnskabet 
blev gennemgået, og der blev givet forklaringer på afvigelserne 
fra budgettet på de forskellige poster. 
 
Regnskabet for SFO ender med et overskud på godt 1 mio. kr. 
Forklaringen herpå er bl.a. tilbageholdenhed på diverse poster 
mhp. opsparing til samling af SFO på skolen. 
 
Skolebestyrelsen godkendte regnskaberne med en tilkendegivelse 
om god driftsstyring. 
 

7. Timefordelingsplan 
2017/18 

Timefordelingsplanen har været til høring i skolens pædagogiske 
forretningsudvalg og på lærermøde. Skolebestyrelsen spurgte ind 
til, hvorfor en musiktime på 1. årgang er ”vekslet” til en ekstra 
idrætstime (bevægelsestime). Årsagen er, at skolen er udfordret 
på faglokaler, og musiklokalet er således fuldt booket i al 
undervisningstid på samme vis som gymnastiksalene. 
Bevægelsestimen gennemføres på skolens udearealer, når vejret 
tillader det. 
Den indstillede timefordelingsplan blev godkendt af 
skolebestyrelsen. 



 

8. Budget 2017 – 
status og 
prioritering 

I budgetlægningen for 2017 vil en del af undervisningsdelens 
akkumulerede overskud blive prioriteret til engangsinvesteringer i 
bl.a. medfinansiering af renovering af toiletter og indkøb af 
inventar til elevmiljøer på gangarealerne samt nye delelokaler 
med SFO, når SFO samles på skolen. Forslag til rammebeløb til de 
forskellige projekter blev drøftet. Skolebestyrelsen godkendte, at 
der arbejdes videre ud fra den foreslåede prioritering. 
 

9. BYOD-strategi på 
Elsted Skole 

Elsted Skole har i flere år arbejdet med Bring-Your-Own-Device 
(BYOD) i udskolingen, hvor eleverne medbringer egen pc til 
undervisningen. Denne ordning ønskes næste skoleår udvidet til 
5. og 6. årgang.  
Skolebestyrelsen diskuterede nogle af de udfordringer, der vil 
være ved denne udvidelse af BYOD. Desuden blev forskellige 
muligheder for implementering drøftet. Drøftelsen fortsætter på 
næste møde. 
 

10. Principper for 
klassedannelse 

Elsted Skoles principper for klassedannelse skal revideres – 
udsættes til næste møde.  
 

11. Evt. Intet. 
 

12. Punkter til næste 
møde 

Tirsdag den 4. april 2017: 
- BYOD-strategi på Elsted Skole 
- Principper for klassedannelse 
- Godkendelse af budget 2017 

 
 


