
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

onsdag den 7. juni 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, Laura Calderon Øregaard, 
Camilla Wolff, Kristine Grønkjær 
 
René Logie Damkjer, Tomas Hansen, Sara Logie Nysom, Nicoline 
Holm 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 4. april 2017 blev godkendt. 

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

Ad a)  

 Der er ansat en ny lærer på 1. årgang – Jon Drejer 
Jakobsen. Det er glædeligt, at der på Elsted Skole er en 
ligelig kønsfordeling blandt lærerne i indskoling. MS 
takkede skolebestyrelsen for deltagelsen i 
ansættelsesudvalget. 

 
 Børnehaveklasseleder Pernille Bunch skifter til Sølystskolen, 

og stillingen har været slået op. Der er kommet 34 
ansøgninger, og der er ansættelsessamtaler 8/6, hvor NGL 
deltager som repræsentant for skolebestyrelsen. 

 
Ad b) 

 9. årgang har haft sidste skoledag, som forløb særdeles 
godt med revy, vandkamp og fodboldkamp samt fælles 
frokost med årgangens lærere før turen til Botanisk Have. 
Dagen sluttede på skolen, hvor lærerne stod for et grill-
arrangement for hele årgangen. 
 

 Der er udgivet et omfangsrigt valgfagskatalog til 
udskolingen. Der udbydes mange fag på skolen, og der er 
samtidig også et samarbejde med andre skoler og 
Ungdomsskolen om udbud af valgfag. 

 
Ad c) Intet 
 



 

Ad d)  

 Formanden takkede René for deltagelse i skolebestyrelsen. 
Tomas indtræder i bestyrelsen som ordinært medlem, og 
der er således ingen suppleanter. 
 

 Der har været afholdt dialogmøde med rådmanden for 
byens skolebestyrelser.  

 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 
 

Der var stor ros til valgfagskataloget og et par spørgsmål omkring 
afholdelsen af disse.  
 
Der skal være opmærksomhed på at få elevrådsrepræsentanterne 
godt i gang i skolebestyrelsen. Det kan overvejes om valg af 
elevrådsrepræsentanter til skolebestyrelsen kan ske i marts i 
stedet for i det nye skoleår mhp. at sikre bedre overlevering af 
viden elevrådsrepræsentanterne imellem. 
  

5. Bustransport for 
elever i Aarhus 
Kommune  

Skolebestyrelsen har fået en henvendelse fra næstformanden i 
skolebestyrelsen på Skødstrup Skole vedrørende udgifter til 
bustransport og de nye procedurer for billetbestilling ved 
Midttrafik, når elever skal på ture ud af huset.  
 
Skødstrup Skoles bestyrelse har sendt en henvendelse til 
rådmanden, og emnet har været til drøftelse på rådmandens 
dialogmøde med skolebestyrelserne tidligere på måneden. 
Rådmanden er i dialog med Midttrafik om udfordringerne, og der 
er politisk opmærksomhed om problemerne, som muligvis 
inddrages i de kommende budgetforhandlinger. Både Foreningen 
af Skolebestyrelser i Aarhus og Århus Lærerforening er gået ind i 
sagen. 
 
På skolerne har udfordringerne resulteret i kreative løsninger med 
flere ture på cykel og også mere forældrekørsel, hvilket har 
aktualiseret spørgsmål om retningslinjer for forsikring og 
ansvarsdækning. 
 

6. Status på 
økonomien 

Der er afleveret regnskab for 1. kvartal. Kvartalsregnskabet skal 
aflægges allerede en måned efter budgetlægningen, så der er 
ikke tale om de store afvigelser.  
 
I undervisningsdelen forventes et lidt mindre forbrug af det 
akkumulerede overskud ift. ved budgetlægningen. Dette skal 
bruges til engangsinvesteringer til bl.a. renovering af toiletter og 
udskiftning af belysning og lofter samt samling af sfo på skolen. 
 
I SFO-delen er forventningerne uændrede ift. budgetlægningen. 
 



 

7. Planlægning af 
kommende skoleår  

Fagfordelingen for næste skoleår er afsluttet efter en god proces, 
hvor medarbejderne har været involveret. Der er udsendt 
information til alle forældre om, hvem der bliver dansk- og 
matematiklærer i alle klasser.  
Skemalægningen er i fuld gang og udsendes inden sommerferien. 
 

8. Skolebestyrelsens 
godkendelse af 
skemaer  

Skolebestyrelsen skal formelt godkende skemaerne for 
kommende skoleår. Det kan f.eks. gøres ved, at skolebestyrelsen 
får samtlige skemaer til gennemsyn. Alternativt kan det gøres 
ved, at ledelsen fremlægger de retningslinjer og hensyn, der 
ligger til grund for skemalægningen. Skolebestyrelsen foretrækker 
det sidste, evt. beskrevet i et kort princip herom, og derfor sættes 
emnet på dagsordenen på et af de første møder efter 
sommerferien.  
 
Det foreslås, at der kommunikeres ud til forældrene, at der har 
været en rigtig god proces med fagfordeling og skemalægning. 
Der efterlyses desuden en læsevejledning til skemaerne på 
Forældreintra, herunder til de mange forkortelser. 
 

9. Årsplan for 
skolebestyrelsen 

Der efterlyses bemærkninger til årsplanen for 2016/17.  
Udkast til årsplan for 2017/18 er udsendt og behandles og 
besluttes på det første møde efter sommerferien. Der er et ønske 
om at få flere temadrøftelser i skolebestyrelsen, og at tiden søges 
prioriteret til drøftelser/beslutninger frem for orienteringer, der i 
stedet for kan ske skriftligt hvor det giver mening. 
 
Forslag til mødedatoer i næste skoleår blev godkendt. Det blev 
desuden aftalt, at skolebestyrelsens kontaktpersoner fastlægges i 
august, så kontaktpersonerne kan deltage i forældremøderne, 
som afholdes i løbet af efteråret, eller på anden vis være 
opsøgende og synlige. 
 

10. Forældretilfreds-
hedsundersøgelse 
2017 

De overordnede resultater af den seneste forældretilfredsheds-
undersøgelse blev præsenteret. Undersøgelsen behandles på 
næste møde. Det er vigtigt, at undersøgelsens resultater også 
kommunikeres til forældrene. 
 

11. BYOD-strategi på 
Elsted Skole 

Der er udsendt en revideret BYOD-strategi forud for mødet. 
Skolebestyrelsen har desuden noteret nogle 
opmærksomhedspunkter, som ledelsen skal være ekstra 
opmærksom på ved implementering af BYOD. Der var enighed 
om, at strategien nu har en udformning, hvor der mere er tale om 
et princip frem for en strategi. 
Princippet blev vedtaget og kommunikeres ud til forældre m.fl. 
 

12. Læringsportalen - I næste skoleår går alle folkeskoler i Aarhus Kommune i gang 



 

Min Uddannelse med at bruge den digitale læringsplatform Min Uddannelse. 
Læringsplatformen er et it-system, som elever, lærere, 
pædagoger og forældre har adgang til, og som skal understøtte 
elevernes læring. På Elsted Skole har man i løbet af foråret øvet 
sig i brugen af Min Uddannelse mhp. at tage den i brug efter 
sommerferien.  
 
Årsplaner vil fremover være at finde i Min Uddannelse. Elevplaner 
kommer til at se anderledes ud end hidtil, hvilket der vil blive 
orienteret til forældrene om via Forældreintra. Portalen vil 
desuden også være et værktøj for eleverne til at følge med i egen 
læring. 
 
Der vil løbende blive udsendt information til forældrene om den 
nye læringsportal. Emnet sættes på dagsordenen igen i løbet af 
efteråret. 
 

13. Evt.  Der er kommet en forældrehenvendelse om brug af e-cigaretter i 
skoletiden. Det blev fastslået, at rygning naturligvis ikke er tilladt 
på skolens område. Hvis forældre observerer eller hører om brug 
af e-cigaretter og rygning generelt på skolens matrikel, bedes de 
henvende sig til lærere eller ledelsen. 
 
Der er også kommet en forældrehenvendelse om brug af 
mobiltelefon ifm. idrætsundervisningen.  
 
Der opfordres generelt til, at forældre henvender sig direkte til 
lærere eller ledelse, hvis de undrer sig over forhold ifm. 
undervisningen eller skoledagen mhp. hurtig og konkret 
opfølgning, jf. princip om forældrenes ansvar i samarbejdet 
mellem skole og hjem. 
 

14. Punkter til næste 
møde 13/9 

 Forældretilfredshedsundersøgelse 2017 
 Godkendelse af årsplan 
 Samarbejdsaftale mellem skole og SFO 

 
 


