
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

tirsdag den 4. april 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, Troels Lund Rasmussen, Kristine Grønkjær 
 
René Logie Damkjer, Laura Calderon Øregaard, Camilla Wolff, 
Tomas Hansen, Sara Logie Nysom, Nicoline Holm 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 9. marts 2017 blev godkendt. 

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

Ad a) 

 Høring vedr. byrådsindstilling om mål- og 
indholdsbeskrivelse for SFO og lektiehjælp er sendt til 
behandling i SFO-forældrerådet. 

 

 Skoleledere og områdechefer i den nordlige del af byen er 
inviteret til et informationsmøde om den nye bydel Nye, 
hvor det planlægges at bygge skole + dagtilbud. 

 
Ad b) 

 Planlægning af næste skoleår er i fuld gang for lærere og 
pædagoger.  

 Pædagogerne er tillige i gang med at forberede samlingen 
af SFO på skolen pr. 1/6. 

 Der er valg af medarbejderrepræsentanter til 
skolebestyrelsen onsdag den 5. april. 

 Der skal ansættes en ny lærer pr. 1/8 til indskolingen – 
stillingen er pt. i internt opslag i B&U.  
 

Ad c) Intet. 
Ad d) Intet. 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 
(5 min.) 

Der blev spurgt til tidsperspektivet for skolebyggeri i Nye, og om 
den kan få betydning for Elsted Skole, hvis forældre i Lystrup 
vælger at flytte til den nye skole. Pt. kendes tidsplanen ikke. 
På informationsmødet vil der blive præsenteret forskellige 
scenarier for overgangsordninger for skolegang for de tilflyttende 
elever. 



 

5. Budget 2017 for 
skole og SFO 

For undervisningsdelen budgetteres der med et underskud i 2017 
på godt 900.000 kr., idet en del af det akkumulerede overskud 
planlægges brugt til engangsinvesteringer i bl.a. renovering af 
toiletter og nye lofter ifm. udskiftning af belysningsarmaturer 
under AA+-energirenoveringsprojektet. 
 
For SFO-delen budgetteres der med et underskud i 2017 på godt 
1 mio. kr., idet en del af det akkumulerede overskud planlægges 
brugt ifm. indretning af ny samlet SFO på skolen. 
 
Tidsplanen for investeringerne er dog ikke pt. endelig fastlagt, 
idet der planlægges en RULL-proces, hvor der skal ses på 
indretning af de fysiske rammer på skolen, når fritidsklubben også 
flytter ind på skolen i 2019. 
De to budgetter blev godkendt. 
 

6. Planlægning af 
kommende skoleår  

Der arbejdes pt. med fagfordeling af dansk og matematik, og der 
er opslået en stilling som matematiklærer i indskolingen.  
 

7. BYOD-strategi på 
Elsted Skole 

 

Et arbejdsudvalg under skolebestyrelsen har udarbejdet et 
revideret udkast til BYOD-strategi.  
 
Strategien ligger i forlængelse af Aarhus Kommunes BYOD-
strategi, der lægger op til, at eleverne har deres egne devices 
med i skole.  
 
Drøftelsen fortsætter og afsluttes på næste møde. 

8. Principper for 
klassedannelse 

Der er udsendt et udkast til principper for klassedannelse, som 
beskriver de hensyn, som inddrages ifm. klassedannelsen på 0. 
årgang.  
Udkastet justeres på baggrund af bestyrelsens bemærkninger og 
rundsendes til skriftlig godkendelse. 
 

9. Læringsportalen - 
Min Uddannelse 

I næste skoleår går alle folkeskoler i Aarhus Kommune i gang 
med at bruge den digitale læringsplatform MinUddannelse. 
Læringsplatformen er et it-system, som elever, lærere, 
pædagoger og forældre har adgang til - og som skal understøtte 
elevernes læring. 
 
Udskydes til næste møde. 

10. Evt.  

11. Punkter til næste 
møde 

Onsdag den 7. juni 2017: 

 BYOD-strategi på Elsted Skole 
 Læringsportalen – Min Uddannelse 

 


