
 

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 
tirsdag den 17. december 2019 
kl. 17.00-20.00 i mødelokale 1 

  

Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud: 
 

Niklas Grønlund Lind, Annette Lindblad Væring, Kristian Spang, 
Ditte Avnby (ref.), Troels Pedersen, Thomas Bækbo, Troels Lund 
Rasmussen, Kim Vogel, Clara Ellinor Friis Krogh, Jakub Balog. 
 
Let snack kl. 17.00-17.15 (under meddelelser) 
Julefrokost 19.00-20.00 
 
 
Hanne Kirkbak Walther, Jonas Thomasen, Kristine Grønkjær 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat Referat fra SB-mødet den 18. november 2019 blev godkendt. 

3. Meddelelser 
Kl. 17.00-17.15 
 
a Skolens ledelse 
b Medarbejderrepræsentanter 
c Elevrådet 
d Formanden 

 
a 
Stillingsopslag til ny skoleleder er offentliggjort. 
Social Kapital-resultat er kommet og gennemgås næste gang 
 
b 
Social Kapital procesplan i støbeskeen -denne arbejdes også med 
på faglig klub 
Troels har d.d. været til præsentation i Odense vedr. rapport fra 
lærerkommissionen. 
Aarhus aftalen indeholder fremadrettet et 
undervisningsmaksimum på 26 lektioner. Det skal vi finde ud af, 
hvordan vi udmønter på Elsted Skole. Faglig klub skal klæde Troels 
og Thomas på til bilag 1-møder 
 
c 
Traditionen tro uddeles pebernødder fredag 
Elevrådet er optaget af ”den gode pause”. 
 
D 
Intet at meddele 
  

4. Spørgsmål til meddelelser 
Kl. 17.15-17.20 

 
 

5. Status på økonomien v/ KS 
Kl. 17.20-17.25 

Forventet regnskab 2019: Kort orientering og evt. spørgsmål 
Tina har sendt orientering ud. 



 

 

Vi nærmer os skoleårets afslutning og de sidste ændringer falder 
nu på plads. 
Antal af elever i specialklasser er stigende men stadig indenfor 
budget. 
Forventet regnskab: Det ser ud til at vores akkumulerede 
forventede overskud ikke overstiger loftet på 5 %. 
IT-midler: Vi har måttet se tiden an i forhold til 1:1 
 

6. Evt. 
Kl. 17.25-17.30 

 

7. Punkter til næste møde den 22. 
januar v/ NGL 
Kl. 17.30-17.35 

• Status på økonomien: Forventet regnskab 2019 

• Budget 2020 – forudsætninger/prioriteringer 

Der er en særlig situation vedr. budget 2020, da der er proces i 
gang vedr. ny økonomitildelingsmodel. 

• Elevtal på årgangene: Gennemgang i relation til spørgsmålet 
om evt. klassesammenlægninger  

• Social Kapital målingen 2019 – resultater for Elsted Skole (til 
orientering) 
 

Der orienteres om resultat af social kapital: Hvad viser den i store 
træk. Der er umiddelbart ikke noget, der giver anledning til at 
skolebestyrelsen skal arbejde med den. 

• Timefordelingsplan 2020/21: Til drøftelse 

Der sker flere ændringer end vanligt pga. implementering af 
justering af folkeskoleloven.  

• Principper for Lejrskolevirksomhed (til drøftelse/revidering) 

Jf. tidligere drøftelse om den skal foldes mere ud i forhold til 
understøttende undervisning. Der kan ikke nås proces inden mødet 
i januar men tidligere drøftelse har haft følgende udgangspunkt: 
Hvis vi vil noget mere med lejrskole/ekskursioner/særlige 
arrangementer skal den omskrives, da den primært går på 
Berlinturen. 
Bestyrelsen godkender princip for lejrskole som det er nu, for på et 
senere tidspunkt at prioritere en proces på den. Punktet udskydes 
dermed. 

• NY: Principper for valgfagsudbud (udkast til drøftelse) 

Næste skoleår har både 7. og 8. årgang de obligatoriske 4 praktisk-
musiske valgfag. 
Vi skal forholde os til, hvordan vi løfter opgaven med 9. årgang, så 
vi tilbyder en så bred vifte af valgfag som muligt. 
Der samarbejdes allerede dette skoleår med Lystrup Skole. Det kan 



 

 

muligvis udbygges. 
Der er fortsat mulighed for at vælge valgfag gennem 
ungdomsskolen. 
 
Ungdomsskolen har sidste år lagt op til, at de vil ”byde ind” på de 
praktisk-musiske valgfag for 7.-8. årgang. Hvis det bliver tilfældet, 
kunne det være et område, det kunne være relevant at have 
princip for. Vi ”parkerer” den indtil foråret. 

• Principper for arbejdets fordeling mellem lærere og pædagoger 
(til gennemgang/tilset) 

 
 
 

 

8. RULL 
Rundvisning i nye lokaler v/ KS og 
MP 
Kl. 17.35-18.00 

Fælles rundvisning med SFO-forældrerådet i færdiggjorte lokaler 
(etape 1). 

9. Fælles møde med SFO-
forældrerådet 
Rammesætning v/ NGL 
Proces v/KS og TB 
Kl. 18.00-19.00 

Tema: Forældresamarbejde 

Fælles drøftelse: 

Hvordan bevarer og udvikler vi det gode forældresamarbejde på 
Elsted skole? 

Processen er inspireret af arbejdet med reflekterende dialoger, der 
er Elsted skoles fokusområde i arbejdet med ”Stærkere 
læringsfællesskaber” i Aarhus Kommune. 

10. Fælles julefrokost 
Kl. 19.00-20.00 

 

 


