
 

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 
onsdag den 2. oktober 2019 

kl. 17.30-20.00 
  

 Deltagere: 
Niklas Grønlund Lind, Mette Søberg, Kristian Spang (ref.), Troels 
Pedersen, Thomas Bækbo, Troels Lund Rasmussen, Kristine 
Grønkjær, Hanne Kirkbak Walther, Jonas Thomsen, Jakub Balog. 
 
Afbud: Annette Lindblad Væring, Kim Vogel, Clara Ellinor Friis 
Krogh 
 
Spisning kl. 17.30-18.00 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat Referat fra SB-mødet den 27. august 2019 blev godkendt. 
 

3. Meddelelser 
Kl. 18.00-18.15 
 
a Skolens ledelse 
b Medarbejderrepræsentanter 
c Elevrådet 
d Formanden 

Ad a) 
Der har siden sommerferien været i alt 6 indbrud på skolen. Ikke 
alt dækkes af den kommunale forsikringsordning (ISAP), hvorfor 
tyverierne har konsekvenser for skolens økonomi. 
 
Der foregår hashsalg på skolens område efter skoletid nærmere 
bestemt på Pileengen og p-pladsen – forholdene er meldt til  
Østjyllands Politi, og der pågår en efterforskning. 
 
Byrådet har besluttet en ny model for kvalitetsrapporter. 
Kvalitetsrapporterne opdeles nu i 0-6 årsområdet og 6-18 
årsområdet. Der skal ikke laves kvalitetsrapport for 6-18 
årsområdet i 2019, men i stedet i 2020. Det betyder, at der ikke 
skal afholdes en kvalitetssamtale primo 2020. Nærmer info vil 
følge. 
 
Ad b) 
Pædagogisk lørdag d. 14/9 for skolens lærere og pædagoger til 
fællesplanlægning af temaugen i uge 41. Medarbejderne 
tilkendegiver, at det var en god dag med et konkret udbytte. 
 
Der er fortsat fokus på opbygning af voksen-elevrelationer i klasser, 
hvor der har været lærerskifte siden sommerferien. 
 
Aula opleves er mere stabilt fungerende, men Aula mangler fortsat 
en række vigtige funktioner.  



 

 

 
Troels Pedersen og Thomas Bækbo har på et møde i Århus 
Lærerforening (ÅLF) videreformidlet Elsted Skoles erfaringer med 
Aula. Formidlingen er sket i et samarbejde med Elsted Skole og 
Børn og Unge og har afstedkommet et nyt møde d. 4.10 med Børn 
og Unge, ÅLF og Elsted Skole med henblik på Aula-opstarten i 
Århus i uge 43. 
 
Ad c) 
Ønsker fra elevrådet: 
 
Nyt fællesbillede af alle skolens elever og medarbejdere. 
Udgangstilladelse fra 7. klasse. 
Klippe/kontantkort til køb i kantinen. 
 
Derudover foreslår elevrådet brug af papirposer i kantinen. 
Efter efterårsferien planlægger elevrådet en halloween-happening. 
 
Ad d) 
Henvendelse til skolebestyrelsen og skolens ledelse fra 
forældrerådet i 7. c vedr. baggrunden for, at 7.-9. årgang må være 
inde i frikvartererne samt mulighed for at blokere SoMe-tjenester 
på skolens netværk. 
 
Mette Søberg har kvitteret for henvendelsen og de relevante 
spørgsmål. Svaret gengives nedenfor: 
 
”Baggrunden for inde-ordningen fra 7. klasse og op har at gøre 
med de dannelsesmæssige perspektiver i elevernes personlige og 
sociale udvikling. At vi i overbygningen giver elevernes et større 
rum til selvforvaltning og i det hele taget mere ansvar for deres 
skolegang - herunder også selvforvaltning af deres frikvarterer.  
Skolens retningslinjer for elevernes brug af mobiler og tablets er til 
eksempel udarbejdet med samme intension for øje. 
 
Børn & Unges strategi for IT arbejder helt bevidst ikke med filtre - 
og det er ikke en mulighed at etablere filtre, der kan blokere, hvis 
det måtte være et ønske på den enkelte skole. Strategien er 
begrundet i en målsætning omkring elevernes digitale dannelse - at 
vi på skoler og i klubber arbejder med og lærer eleverne at navigere 
i den digitale virkelighed på ordentlig vis, og at eleverne tager 
ansvar for egen læring i undervisningen. 
Jeg kan i den forbindelse henvise til Skolens principper for BYOD, 
som i høj grad omhandler og forholder til elevernes digitale 
dannelse.” 

4. Spørgsmål til meddelelser 
Kl. 18.15-18.25 

• Spørgsmål vedr. en evt. revidering af den nuværende 
rammesætning for udgangstilladelser: 
Hvor skal dette i givet fald sagsbehandles? 
Svar:  



 

 

Til drøftelse i skolebestyrelsen, til drøftelse blandt lærerne 
herunder inddragelse af elevrådet - og til endelig 
behandling i skolebestyrelsen. 

 

• Spørgsmål vedr. tyverisikring på skolen: 
Opfordring til at søge råd og vejledning ift. tyverisikring, 
hvis det er muligt. 

5. Temadrøftelse:  
Børn, unge og alkohol v/ KS 
Kl. 18.25-18.55 

Til drøftelse: 
 
Baggrund:  
Århus Byråd har juni 2019 vedtaget en række tiltag vedr. elevernes 
sundhed. Indsatserne er obligatoriske for skolerne og fordeler sig 
på flg. temaer: 

• Alkoholproblemer i familien (3. og 5. årgang) 
Det estimeres på baggrund af tal fra Sundhedsstyrelsen, at 
6000 børn i Århus Kommune vokser op i familier med 
alkoholproblemer, hvilket svarer til i gennemsnit mere end 
2 børn i hver klasse. 
 

• Unge og alkohol (8. årgang) 
Formål: At udskyde debutalderen og nedsætte de unges 
alkoholforbrug – også på længere sigt. 

Arbejdsspørgsmål: 

• Hvordan ønsker skolebestyrelsen at understøtte tiltagene? 
 
Drøftelse af et komplekst emne, der ligger på kanten mellem 
skolens opgave og forældrenes ansvar. Med de nye tiltag inddrages 
skolen muligvis mere i temaet. Skolens rolle er imidlertid endnu 
ikke helt afklaret. 
 
Medarbejderne oplever det ikke som en uproblematisk rolle at 
have på forældremøder og i skole-hjemsamarbejdet. Det kan 
derfor være hensigtsmæssigt at arbejde med et mandat fra 
skolebestyrelsen. 
 
Bestyrelsen genbesøger punktet, når der er mere viden om 
tiltagene fra Børn og Unge. Herefter kan det besluttes, om der fra 
skolebestyrelsens side skal formuleres en rammesætning / 
holdningstilkendegivelse omhandlende fx rollefordeling og 
forventningsafstemning mellem skole og hjem i forhold til alkohol. 
 
Der kan derudover være overvejelser i forhold til 
klasseforældrerådenes rolle: 
 

• Kan forældrerådene klædes på til at have denne rolle? 

• Kunne der laves et udkast til et årshjul til dem? 
 



 

 

Punktet bringes videre i temadrøftelsen om styrket 
forældresamarbejde på næste SB-møde. 

6. 1:1-strategi vedtaget af Århus 
Byråd v/ MS og KS 
Kl. 18.55-19.10 

Til orientering – og baggrundsviden for behandling af pkt. 7 
 

• Alle elever fra 2. til 10. klasse får fra skoleåret 2020-2021 
en gratis personlig computer. Computerne bliver de 
såkaldte Chromebooks, der passer til skolernes digitale 
pædagogiske platform. Den nye 1:1-strategi understøtter 
ordblinde og læse-/skrive-svage elever. 
 

• B&U vil udsende nærmere information til forældre og 
skoler om, hvordan man skal forholde sig til ordningen.  
Det handler om praktisk brug, erstatning, vedligehold og 
service, udgift for skolerne m.m. 

 
Den nye strategi vil potentielt kunne have både økonomiske og 
pædagogiske konsekvenser for Elsted Skole. 
 
Skolens ledelse og IT-udvalget vil løbende følge Børn og Unges 
udmeldinger vedr. implementeringen af 1:1-strategien. 

7. Principper for BYOD v/ NGL 
Kl. 19.10-19.20 

Til eftersyn – til gennemgang/tilset 
 

• Forslag til gennemgang/tilset:  
Tilføjelse af note vedr. BYOD-ordningen i skoleåret 2019-
20: 

 
BYOD-ordningen på 6. årgang fortsætter. 
BYOD-ordningen på 5. årgang igangsættes ikke 
 – men Elsted Skole vil give mulighed for, at elever kan tage 
egen computer med i skole og i den forbindelse stiller 
skolen lockers til rådighed. 

 
Skolens Principper for BYOD blev tilset med tilføjelse af noten. 
 
Det aftales, at MS sender besked til forældrene på 5. og 6. årgang 
vedr. rammesætningen for BYOD-ordningen skoleåret 2019-20.  

8. Status på økonomien v/ MS 
Kl. 19.20-19.35 

Halvårsregnskab 2019 – til orientering med uddybning af udvalgte 
budgetposter jf. bilag. 
 

• Skolen 

• SFO 
 
Skole: 
Det akkumulerede overskud kan pga. forsinkelser i RULL ikke 
sættes i spil i så høj grad som forventet i budgetlægningen for 
2019.  
 
Indtægterne pr. 5.9 er 200.000 kr. lavere end forventet. 
 



 

 

Årsager: 

• Den socioøkonomiske reference er forhøjet, hvilket 
medfører lavere budgettildeling. 

• Der er 6 færre elever end forventet i budgettet. 

• Kantinens økonomi har været ramt af RULL-ombygningen, 
madautomaten har været ude af drift i et par måneder. 
Klubben ikke haft samme forbrug i kantinen. 

 
SFO: 
Det akkumulerede overskud kan pga forsinkelser i RULL ikke sættes 
i spil i så høj grad som forventet.  
 

• Der ses en højere pladsudnyttelse end i 2018-19, hvilket 
betyder, at der procentuelt er flere børn tilmeldt SFO. Det 
modsvares dog af det faktum, at der er en klasse mindre 
end i 2018, hvilket medfører en lavere budgettildeling. 

 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender 
halvårsregnskabet. 

9. Status vedr. RULL 
- uforudsete udgifter v/ MS 
Kl. 19.35-19.50 

Til orientering – herunder et eftersyn af prioriteringslisten. 
 
Der er i skolens ledelse stort fokus på økonomistyringen i forhold til 
uforudsete udgifter i forbindelse med RULL. 
 

• Det foreslås at prioritere renovering af yderligere 
elevtoiletter ud for blok 3. 

• Bestyrelsen/bestyrelsesformanden inddrages fortsat v/ 
beslutninger vedr. ekstraudgifter over 50.000 kr. 

 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bakker op om 
forslaget om prioritering af renovering af elevtoiletterne ud for 
blok 3.  
 
Renovering af skolens toiletter har høj prioritet for 
skolebestyrelsen. 

10. Evt. 
Kl. 19.50-19.55 

• Musiklærerne ser frem til at tage det nye musiklokale i 
brug. 
Der blev fremlagt en idé vedr. sløring af vinduer i 
musiklokalet i forlængelse af drøftelsen om tyverisikring. 

 

11. Punkter til næste møde den 18. 
november v/ NGL 
Kl. 19.55-20.00 

Opsummering: 

• Status Aula 

• Principper for undervisningens organisering (til 
gennemgang/tilset) 

• Principper for undervisningsmidler (til gennemgang/tilset) 

• Fællesmødet ml. skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet - 
planlægning af mødet 

• Samarbejdsaftalen ml. skolebestyrelse og SFO-forældreråd 



 

 

• Temadrøftelse:  
Brug af klasseforældreråd og elevråd 
Skabe sammenhæng til principper for forældrenes ansvar i 
samarbejdet mellem skole og hjem samt fokus på styrket 
forældresamarbejde. Hvad er vores kendetegn 

Bestilling til skolebestyrelsens medarbejderrepræsentanter til 
temadrøftelsen på næste møde:  
Medarbejdernes oplevelse og overvejelser vedr. klasserådenes 
betydning for skole-hjemsamarbejdet. 

 


