
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 
mandag den 18. november 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, Annette Lindblad Væring, Kim 
Vogel, Clara Ellinor Friis Krogh, Jonas Thomsen, Jakub Balog. 
 
 
Spisning kl. 17.30-18.00 
 
Karina Møller, Børn- og Unge Chef, deltog under ”Meddelelser” 
vedr. orientering om den forestående ansættelsesproces af ny 
skoleleder. 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

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

3. Meddelelser 
Kl. 18.00-18.30 – udvidet  
 
a Skolens ledelse 
b Medarbejderrepræsentanter 
c Elevrådet 
d Formanden 

Orientering om ansættelsesproces v/ Karina Møller, Børn- og 
Ungechef Nord, som er ansættende leder. 
 
Ansættelsesudvalget består af: 
 
Niklas Grønlund Lind og Kim Vogel som repræsentanter for 
skolebestyrelsen. 
 
Gitte Knudsen og Troels Pedersen som 
medarbejderrepræsentanter samt som tillidsrepræsentanter for 
henholdsvis pædagoger og lærere. 
 
Mette Bach Purup og Kristian Spang som repræsentanter for 
skolens ledelse. 
 
Bente Johnsen, Dagtilbudsleder Lystrup- Elsted og Torben Mervig, 
skoleleder på Bakkegårdskolen som repræsentanter for lederlaget. 
 
I anden samtalerunde deltager desuden Susanne Hammer-
Jakobsen, Børn og Ungechef i Vest. 
 
Stillingsopslaget lægges ud inden jul sammen med to andre 
skolelederstillinger i kommunen. Der er ansøgningsfrist d. 5. januar 
2020. Samtalerne gennemføres d. 13. og d. 21. januar. 
 



 

 

Ansættelse af ny skoleleder forventes pr. 1. marts 2020. 
 
Ad a)  
Den nye Anti-mobbestrategi er klar til præsentation for lærere, 
pædagoger, elever og forældre. 
MS udsender en kommunikation herom ultimo november. 
 
Ad b) 
Input til ledelsesprofil. 
 
Orientering om arbejdet med stærkere læringsfællesskaber (SLF). 
Der har været en rigtig god workshop med det pædagogiske 
forretningsudvalg (PFU). 
 
Ad d) 
Orientering om dialogmøde med rådmanden tidligere på måneden, 
hvor Niklas og Mette deltog. Niklas har desuden medvirket i en 
artikel om Aula til B&U Nyt. 
 
Bestyrelsen takker Mette for en kæmpe indsats og et godt 
samarbejde. 

4. Temadrøftelse:  
Styrket forældresamarbejde 
v/ NGL 
Kl. 18.30-19.00 

Til drøftelse: 
 

• Drøftelsen sker i forlængelse af temadrøftelsen vedr. unge 
og alkohol på sidste SB-møde. 

 
Bestilling fra sidste SB-møde: 
 

• Medarbejdernes oplevelse/overvejelser vedr. 
klasserådenes betydning for skole-hjemsamarbejdet. 

Tema: 

• Brug af klasseforældreråd og elevråd på Elsted Skole 
 – hvad er vores kendetegn? 

Formål med drøftelsen: 

• Skabe sammenhæng til principper for forældrenes ansvar i 
samarbejdet mellem skole og hjem samt fokus på styrket 
forældresamarbejde. 

 
Drøftelsen ledte frem til flg. overvejelser vedr.: 
 

• Rolleafklaring for forældrerådene. 
- Klassens sociale liv og trivsel. 
- Arrangementsudvalg. 

 

• Nyt idékatalog til forældreråd med afsæt i det 



 

 

eksisterende. 

•  

5. Status Aula v/ KS 
Kl. 19.00-19.10 

Til orientering: 
 
Skolen oplever et Aula der er blevet mere stabilt. Skolens tidligere 
deltagelse i det kommunale frontløberprojekt om 
forældrekommunikation- og samarbejde genoptages med et fokus 
på arbejdet med lokale kommunikationsstrategier. 
 
En arbejdsgruppe under skolens PFU er derfor i færd med at 
udarbejde en forældreguide vedr. kommunikation mellem skole og 
hjem på Elsted Skole. 
 
Forældreguiden rummer gensidige positive forventninger og 
anbefalinger vedr. kommunikationen mellem skole og hjem. 
 
I løbet af det tidlige forår vil guiden være klar til kvalificering i SB. 
 
Forældreguiden forventes klar til at danne grundlag for drøftelse 
vedr. indbyrdes forventninger ift. kommunikation mellem skole og 
hjem på forældremøder i første del af skoleåret 2020-21. 
 
Skolebestyrelsen peger på, at information vedr. lektier omkring 
den enkelte klasse med fordel kan tydeliggøres allerede nu. 

6. Principper for undervisningens 
organisering v/ NGL 
Kl. 19.10-19.20 

Til eftersyn (gennemgang/tilset) 
 
Principperne er efterset og videreføres uændret med rettelse af 
skoledagens længde samt henvisning til det kommende princip om 
valgfagsudbuddet (foråret 2020). 

7. Principper for 
undervisningsmidler v/ NGL 
Kl. 19.20-19.30 

Til eftersyn (gennemgang/tilset) 
 
Principperne er efterset og videreføres uændret. 

8. Samarbejdsaftalen ml. 
skolebestyrelse og SFO-
forældreråd v/ NGL 
Kl. 19.30-19.35 

Til eftersyn: 
 
Samarbejdsaftalen ml. skolebestyrelse og SFO-forældreråd er 
efterset og videreføres uændret med relevante faktuelle rettelser. 
 

9. Fællesmøde for skolebestyrelsen 
og SFO-forældrerådet v/ NGL 
Kl. 19.35-19.50 

Planlægning af mødet: 
 
Forslag til tema: 
 

• Et styrket skole-hjemsamarbejde (kommunikation) 
 
Bestilling: 
 

• Helene, Niklas og Mette Purup arbejder videre med 
indholdet. KS og TB faciliterer mødet. 

10. Evt. 
Kl. 19.50-19.55 

Stor forældreanerkendelse til Mette Søberg for hendes indsats som 
skoleleder. 



 

 

11. Punkter til næste møde den 17. 
december v/ NGL 
Kl. 19.55-20.00 

Opsummering: 

Skolebestyrelsesmøde kl. 17.00 – 17.30: 

• Status på økonomien: Forventet regnskab 2019. 

Derefter rundvisning i færdiggjorte lokaler (RULL) sammen med 
SFO-forældrerådet kl. 17.30-18.00.  

Fællesmøde med SFO-forældrerådet kl. 18.00-19.00 
 – herefter fælles julefrokost. 

 


