
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 
torsdag den 5. marts 2020 

kl. 17.30-20.00 
  

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

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med justering for at drøfte evt. høring til B&U. 

2. Godkendelse af referat Referat fra 22. januar 2020 godkendt 

3. Præsentation af ny skoleleder  
Kl. 18.00-18.20 (20 min.) 

 

Velkommen til Birgitte – præsentationsrunde 
 
 

4. Meddelelser 
Kl. 18.20-18.35 (15 min.) 

 

Til orientering 
 

a) Skolens ledelse 
God start for ny skoleleder.  
Coronavirus/covid-19 skal vi også forholde os til som skole 
– løbende information udsendes på Aula ud fra de 
informationer og vejledninger, der gives fra Aarhus 
kommune. 
Planlægning af næste skoleår er det, der kommer til at 
fylde i den kommende periode. Herunder budget 2020. 
 

b) Medarbejderrepræsentanter 
Ny skoleleder – det har der været set frem til med 
spænding. 
Bilag 1 drøftelser fylder rigtig meget. Dialog på skolen om 
arbejdstid samt pædagogisk udvikling på skolen. Peger 
frem mod næste skoleår. 
Mangler at kende effekterne af ny budgettildelingsmodel, 
der medfører besparelser på skolen. 
Medarbejderne går gerne med i disse overvejelser og 
prioriteringer. 
Elsted skole er udtrukket til PISA-test. Det drejer sig om 9. 
årgang og nogle få elever på 8. årgang. 
3 medarbejdere fra Elsted skole stiller op til bestyrelsen i 
Aarhus Lærerforening. 
 

c) Elevrådet 
Tema: mobilpolitik 



 

 

 
d) Formanden 

Samtale med Birgitte. 
Niklas har givet Birgitte en guidet tur i Lystrup og fortalt 
om byen og skolen. 
 

5. Spørgsmål til meddelelser 
Kl. 18.35-18.40 (5 min.) 
 

- 

6. Status på RULL 
Kl. 18.40-18.45 (5 min.) 
v/ KS 
 

Til orientering 
Følger tidsplanen 
 
 

7. Regnskab 2019 
Kl. 18.45-19.10 (20 min.) 
v/ KS + TBG 

Til godkendelse 
Spørgsmål til undervisningsdel: 
Prioritering af akustik-løsning til salene – dette prioriteres fortsat, 
men er ikke effektueret dette regnskabsår. 
 
Der spørges til print og licenser, der har været stigende. 
 
Ønske om oversigt over kompetencedækning til SB. 
 
Ekskursioner er markant lavere. Er det udtryk for lavere 
aktivitetsniveau ud af huset? 
 
Akkumuleret overskud – er der anledning til bekymring vedr. 
dette? Der er redegjort for overskuddet, og der er afleveret 
handleplan. Der er derfor ingen grund til bekymring ift. 5%-
grænsen. 
 
Regnskab for undervisningsdel godkendes. 
 
Spørgsmål til SFO: 
Holder vi os på sigt i balance i budgettet? Det er planen, og det der 
budgetteres med i 2020. Der er ikke noget, der pt. Indikerer, at vi 
ender i ubalance efter RULL-udgifterne er afregnet. 
 
Regnskabet for SFO godkendes. 
 

8. Elevtal på årgangene 
Kl. 19.10-19.15 (5 min.) 
v/ KS 

Til godkendelse 
Elevtal på årgangene i relation til spørgsmålet om 
klassesammenlægninger. 
 
Godkendt – der planlægges ikke med klassesammenlægninger 
næste skoleår. 
 

9. Status på budget 2020 
Kl. 19.15-19.20 (10 min.) 
v/ KS 

Til orientering 
 
Ny budgettildelingsmodel er vedtaget i Byrådet. Hvad betyder det 
for Elsted Skole? 
 
Der bliver, jf. de udmeldinger skolen har modtaget, tale om en 



 

 

besparelse på 926.000, men indfaset med 50% svarende til 463.000 
første år. 
 
Besparelser i denne størrelsesorden vil betyde et lavere 
aktivitetsniveau. 
 
Skolens medarbejdere ønsker at være med til at kvalificere 
beslutningerne og prioriteringerne. Man går konstruktivt ind i 
dette sammen med skolens ledelse. 
 
Elsted skole har i udgangspunktet en sund økonomi og et 
driftsbudget i balance. Der er fokus på at bevare et driftsbudget i 
balance, så der fortsat kan træffes beslutninger baseret på 
pædagogiske overvejelser og ikke blot på økonomiske. 
 
Forud for næste bestyrelsesmøde er der udarbejdet budget for 
2020. 
 

10. Timefordelingsplan 2020/21 
Kl. 19.20-19.25 (5 min.) 
v/ KS 
 

Til godkendelse 
 
Godkendt 
 

11. Skolebestyrelsesvalg 
Kl. 19.25-19.40 (15 min.) 
v/ NGL 
 

Til drøftelse og beslutning – og input til behandling af pkt. 12 

1) Byrådet har ifm. ny styrelsesvedtægt vedtaget, at det 
delegeres til skolebestyrelserne at beslutte, om 
valgperioden for forældrerepræsentanter i 
skolebestyrelsen er to år for de forældrerepræsentanter, 
der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter 
på en skole.  
Der skal træffes en beslutning om, hvilket af tre 
valgperiode-scenarier bestyrelsen ønsker skal være 
gældende og indskrives i forretningsordenen. 

Bestyrelsen ønsker at videreføre nuværende model med 4-årig 
periode for bestyrelsesmedlemmer. 

2) Der ønskes en drøftelse af hvem, der gør hvad og hvornår i 
forhold til kommunikation og motivation af forældre til at 
stille op til bestyrelsesarbejdet. 

Idéer: 

Italesætte betydningen af skolebestyrelsens arbejde for Elsted 
skole (skolens ledelse). Evt. som Birgittes tanker og ønsker til 
skolebestyrelsen. 

Video med SB-medlemmer på aula med deres motivation for SB-
arbejdet eller den personlige historie/udsagn om motivation på 
skrift – gerne med billede. 

Italesætte vigtigheden af relation mellem klasseforældreråd og 



 

 

skolebestyrelsen. 

Highlights fra SB-møder. 

Niklas og Annette samler input til skriv. 

 

12. Skolebestyrelsens 
forretningsorden 
Kl. 19.40-19.50 (10 min.) 
v/ NGL 

Til drøftelse og 1. beslutning 
 
Forretningsordenen ønskes opdateret i forlængelse af revideret 
Styrelsesvedtægt, herunder at indskrive hvad der besluttes i punkt 
11 omkring længde af valgperiode for forældrerepræsentanter. Der 
vedlægges derfor tre udkast til opdateret forretningsorden. 
 
Til 2. godkendelse på næste SB-møde. 
 
Med udgangspunkt i beslutning pkt. 11 arbejdes der videre med 
scenarie A. 
 
Bestyrelsen tilslutter sig ordlyden i det udarbejdede udkast.  
 

13. Evt. 
Kl. 19.50-19.55 (5 min.) 
 

Høring af forslag om at sætte de nationale test i bero: 
Personale: Bakker op om ikke at afholde nationale test 
fremadrettet, men ønsker samtidig at understrege, at det ikke er 
udtryk for modstand mod tests og evaluering. Der testes gerne 
med andre typer af tests. 
 
Der er en pædagogisk praksis på skolen, hvor man ikke alene 
evaluerer ved hjælp af nationale test. 
 
Bestyrelsen: Det er uklart, hvilken betydning det får for 
skolebestyrelsens mulighed ind i tilsynsopgaven. Samtidig er der 
uklarhed om kvalitetsrapporten som værktøj fremadrettet. 
 
Bestyrelsen ønsker at indsende høringssvar. Niklas udarbejder 
udkast til høringssvar som sendes til kommentar hos SB. 
 

14. Punkter til næste møde 
Kl. 19.55-20.00 (5 min.) 
v/ NGL 

Til opsummering og drøftelse 

Hvad er der af forberedelser til næste møde den 15. april? 

• Status på Aula 

• Status vedr. RULL 

• Budget 2020: Til godkendelse 

• Planlægning af kommende skoleår – status 

• Valgfagsudbuddet 2020-21 – (til orientering) 

• Principper for budgetlægning og regnskab (til 
gennemgang/tilset) 

• Skolebestyrelsens forretningsorden (til godkendelse) 

• Valg til Skolebestyrelsen – tidsplan og procedurer (til 
godkendelse) 

• Temadrøftelse: Indførelsen af 1:1 ordningen skoleåret 



 

 

2020/21. Hvad betyder det for vores nuværende BYOD-
princip – hvad skal leve videre, hvad skal ikke! 

 


