
 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 
onsdag den 15. april 2020 

kl. 18.00-20.00 
17.50 – vi tjekker ind i Microsoft Teams 

OBS: Ekstraordinært møde i uge 17 
 Deltagere: 

Niklas Grønlund Lind, Birgitte Agersnap, Kristian Spang (ref.), 
Annette Lindblad Væring, Troels Pedersen, Thomas Bækbo, Troels 
Lund Rasmussen, Kristine Grønkjær, Kim Vogel 
 
Spisning aflyses 
 
Afbud: 
Jonas Odgaard Thomsen 
Hanne Kirkbak Walther 
Elevrådet: Clara Ellinor Friis Krogh og Jakub Balog. 
 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra 5. marts 2020 
Godkendt – underskrives ved senere lejlighed 

3. Meddelelser 
Kl. 18.00-18.15 (15 min.) 

 

Til orientering 
 

a) Skolens ledelse 
Fokus på genåbning 0.-5. årgang samt fortsættelse af 
fjernundervisning 6.-9. årgang. 
Derudover fylder budget 2020 og skoleårets planlægning 
meget. 
Klubben er rykket ind på skolen. 
RULL fortsætter efter planen. 
 

b) Medarbejderrepræsentanter 
Meget speciel situation – forløbet har krævet stor 
omstillingsparathed. 
Forventningen var fortsat fjernundervisning efter påske. 
Ledelsen har arbejdet benhårdt på planlægning i påsken. 
Der har i forløbet været løbende dialog mellem de 
tillidsvalgte og skolens ledelse. 
Efterfølgende har lærerne arbejdet hårdt på at lave 
praktisk planlægning. 
Det har været – og er stadig – en stor opgave. 
At komme i skole i dag og opleve børnene komme tilbage i 
skole gør, at man lige så stille falder ind i opgaven. Det går 
stille og roligt – det går rigtig godt. 
Bekymringerne daler lidt til jorden, når vi kommer i gang. 



Forventningen er, at dette også bliver tilfældet de næste 
dage med de øvrige årgange. 
 
Personalemøde i dag via Teams vedr. budget 2020 – gik 
godt. 
Ros til ledelsen for en flot drejebog. Den er forudsætningen 
for at vi kunne komme i gang med vores planlægning. 
Udskolingen havde forventet, at det var dem der skulle 
tilbage til skolen først. 
Fjernundervisningen fungerer rigtig fint. Fuldt fremmøde 
fra eleverne før påskeferien. 
Alle er kommet i gang efter ferien – fortsat fuldt 
fremmøde. 
De unge mennesker er lidt i chok over ikke at kunne 
komme tilbage – og alt det de nu går glip af. Særligt 9. 
årgang og alle de traditioner mm. der er ift. deres 
afslutning på Elsted skole. 
Vi afventer retningslinjer som skal danne rammer for lokale 
beslutninger og planer om afslutningen. 
Vi skal holde motivationen oppe. 
6.-9. årgang fungerer som bagvagt til vikarlisten, hvis vi 
bliver udfordret af sygdom. 
Der er ligeledes knoklet i SFO og blandt pædagogerne. Her 
er billedet det samme – alle har gjort et grundigt stykke 
arbejde. 
 

c) Elevrådet 
- 
 

d) Formanden 
Tæt dialog med Birgitte i forløbet vedr. COVID19. 
Hilsen til skolens personale i påsken med anerkendelse af 
deres indsats. 
 

4. Spørgsmål til meddelelser 
Kl. 18.15-18.20 (5 min.) 
 

- 

5. Covid-19 
Kl. 18.20-18.35 (15 min) 
v/BA 
 

Til orientering og drøftelse 
Punktet er udtryk for et ønske om så vidt muligt at inddrage 
bestyrelsen i processen. 
 
En stor fornøjelse af se børnene tilbage i skolen. 
 
Hver dag er ny i ”Corona-forløbet”. Der er hele tiden nye ting vi 
skal forholde os til. Der kommer hele tiden nye retningslinjer. 
 
Pt. skal vi genåbne skolen så alle kan være i det på en god måde. 
 



Hjemmeundervisningen håndterede vi rigtig fint. Hele personalet 
har taget opgaven på sig, og der har været stor opbakning 
hjemmefra. 
Undervejs har vi også skullet finde den rette balance og 
ambitionsniveau. 
Oplever, at vi har et godt gennemarbejdet grundlag for at åbne 
skolen og skolens personale agerer meget professionelt i mødet 
med børnene. 
 
Stor omvæltning for alle, at skulle tilbage i skolen. 
 
Der er kommet nogle forældrehenvendelser vedr. forskellige 
bekymringer. Ikke mange – men dog nogle. 
 
Hvad vil forældrebestyrelsen råde os til ift. bekymrede 
forældrehenvendelser? 
 
Kommunikation skal være meget målrettet. 
 
Fint at styre strømmen – henvendelse til Birgitte om evt. 
bekymringer. 
 
Den positive fortælling om alt det der gøres. Gerne med billeder og 
video osv. 
Hvad er det, der sker? 
Vigtigt med ærlig kommunikation – også om det er svært. 
 
Lærere og pædagoger har fokus på at informere og fortælle om 
hverdagen, så forældre har indblik i hverdagen for deres børn. 
 
Der kvitteres for grundig information fra skolen, så opstarten er 
blevet forudsigelig og overskuelig for børnene. 
 
Opfordring til markering af hvad der er videresendt information fra 
”Børn og unge” og hvad der er lokal information fra Elsted skole. 
 

6. Status på RULL 
Kl. 18.35-18.40 (5 min.) 
v/ KS 
 

Til orientering 
 
Alt kører efter planen. Håndværkerne har fortsat arbejdet i skolens 
lukkeperiode. 
 
Blok 5 er færdiggjort. 
 
Der arbejdes pt. i blok 2, hvor der nu er lukket af. 
 

7. Status på Aula 
Kl. 18.40-18.50 (10 min.) 
v/ KS og medarb.rep. 
 

Til orientering 
 
Vi oplever stabil drift. 
 



Arbejdet med kommunikationspapir/forældreguide er desværre 
forsinket på grund af travlhed i den seneste periode. 
 
Medarbejdere savner fortsat forskellige funktioner i Aula. 
 
Eleverne er i løbet af lukkeperioden kommet på Aula. 
 
Aula kører OK, men ikke alt er lige hensigtsmæssigt. Samtidig har vi 
vænnet os til  
 
Det er fortsat svært at få overblik. 
 
Efter en ustabil periode i starten af COVID-19 perioden er de 
forskellige digitale platforme tilbage i stabil drift. 
 
Vi oplever fordele ved Outlook. Det giver fornyet fokus på intern 
kommunikation. 
 

8. Budget 2020 
Kl. 18.50-19.10 (20 min.) 
v/ KS og BA 

Til orientering 
 
Ny budgettildelingsmodel 

• Elsted skole bidrager ind i omfordelingen af midler 
på skoleområdet (463.000 år 1 og 926.000 år 2) 

• Fra ren elevtalsmodel til primært klassemodel 
Voksende udgifter til eksterne specialtilbud 

• Vi bruger alle de afsatte ressourcer til 
specialklasser i 2020 

Ny Aarhusaftale 
• Grænseværdi for undervisning – 26 lektioner. 

 
Samlet er der fundet besparelser for ca. 800.000 i budget 2020. 
 
Besparelserne er primært fundet gennem nedenstående tiltag: 

• Klassesammenlægning kommende 4. årgang 
• Personaletilpasning: Reduktion med 2 stillinger 

• Halv effekt 2020 fuld effekt 2021 
• Færre ressourcer til uv. 

 
Klassesammenlægningen sker på trods af en tidligere vurdering af, 
at dette ikke ville blive nødvendigt. 
De endelige budgettal fra den nye tildelingsmodel og de 
forventede udgifter for 2020 viser imidlertid, at en 
klassesammenlægning er helt afgørende for et budget i balance. 
Klassesammenlægningen er således en nødvendighed ift. balance i 
såvel nuværende som kommende budgetår. 
 
Der arbejdes nu med prioritering af ekstra ressourcer ud over 
timefordelingsplanen. 
 



Dette foregår bl.a. gennem MED-udvalget og på personalemøde. 
 
Kommunikation vedr. klassesammenlægning. Ekstra 
opmærksomhed på at skabe klarhed om den nye situation som 
tildelingsmodellen skaber. 
 
SB efterspørger tildelingsmodellen som bilag til næste møde samt 
en beregning af den økonomiske betydning i den konkrete 
klassesammenlægning. 
 
Berlinturen er også bragt i spil som en mulig besparelse. Turen 
bevares i det budgetudkast vi pt. arbejder med af flere grunde, 
som kort blev drøftet i bestyrelsen. 
Der har været overvejelser om justeringer i turen og evt. 
muligheder for elevers og forældres inddragelse i at indsamle 
midler til turen, så den bliver mindre omkostningstung for skolen. 
SB skal inddrages i evt. ændringer vedr. turen. 
 
Opsamlende ønsker SB at fastholde en tur. Der kan dog laves 
forskellige mindre justeringer, hvis det vurderes relevant af lærere 
og ledelse. 
 
 

9. Planlægning af kommende 
skoleår 
Kl. 19.10-19.15 (5 min.) 
v/ KS 
 

Til orientering 
 
Udskudt til næste ordinære SB-møde 
 

10. Valgfagsudbuddet 2020-21 
Kl. 19.15-19.20 (5 min.) 
v/ KS  
 

Til orientering 
 
Der arbejdes pt. med udarbejdelsen af valgfag for kommende 9. 
årgang. 
Valgfagene på 9. årgang bliver oplevelsesbaserede og kommer med 
forskellige faglige afsæt til at adskille sig fra den almindelige 
skoledag. 
Der arbejdes i høj grad med aktiviteter væk fra skolen og 
aktiviteter samlet i større blokke. 
 
7. og 8. årgang har obligatoriske valgfag som skal afsluttes med 
eksamen. Da fagene er to-årige skal kommende 8. årgang ikke 
vælge valgfag. Vi tilbyder fortsat alle 4 praktisk-musiske fag. 

11. Skolebestyrelsens 
forretningsorden 
Kl. 19.20-19.25 (5 min.) 
v/ NGL 
 

Til 2. godkendelse 
 
Godkendt 
 

12. Valg til skolebestyrelsen 
Kl. 19.25-19.30 (5 min.) 
v/ NGL 

Til godkendelse 

Tidsplan og procedurer for skolebestyrelsesvalget 2020 
 



 Godkendt 
 
Niklas og Birgitte koordinerer deres udmelding og motivation til 
forældrene. 
 

13. Principper for budgetlægning 
og regnskab 
Kl. 19.30-19.35 (5 min.) 
v/ NGL 
 

Til gennemgang og godkendelse 
 
Udskudt til næste skoleår hvor kommunens nye 
budgettildelingsmodel skal medtænkes. Der er ikke noget i det 
nuværende princip, som skal ændres ift. det pågående 
budgetarbejde. 
 

14. 1:1 ordning 
Kl. 19.35-19.45 (10 min.) 
v/ KS 

 

Til orientering 
Status på 1:1 ordningen skoleåret 2020/21. 
 
Udskudt til næste skoleår hvor kommunens nye 
budgettildelingsmodel skal medtænkes. Der er ikke noget i det 
nuværende princip, som skal ændres ift. det pågående 
budgetarbejde. 
 

15. Evt. 
Kl. 19.45-19.50 (5 min.) 
 

 
Skolen har mulighed for at få tildelt et ekstraordinært beløb til 
bygninger og anlæg. Der er sendt ansøgning afsted til: Linoleum, 
fjernelse af podier blok 2 og 3, toiletter og lofter. 
Der er tale om fuld finansiering. 
 

16. Punkt til ekstraordinært online 
skolebestyrelsesmøde  

Til godkendelse 
 
Den 21. april kl. 19.00-20.00  
 

• Budget 2020 (til godkendelse) 
 
Bilag vedlægges 20. april  

17. Punkter til næste møde 
Kl. 19.50-20.00 (10 min.) 
v/ NGL 

Til opsummering og drøftelse 

Hvad er der af forberedelser til næste møde den 9. juni? 

Skolebestyrelsesmøde kl. 17.00 – 18.30 

• Status vedr. RULL 

• Status på økonomien: Kvartalsregnskab 

• Planlægning af kommende skoleår – status 

• Status på 1:1-ordning skoleåret 2020/21.  (til orientering) 

Principielle drøftelser vedr. mobiltelefoner og BYOD udskydes 
til efter sommerferien. 



• Evaluering af årsplan for skolebestyrelsen 2019/20 samt udkast 
til årsplan for 2020/21 

Fællesmøde med SFO-forældrerådet kl. 18.30 – 19.30 – herefter 
sommerhygge 

• Status på arbejdet i SFO-forældrerådet henholdsvis 
skolebestyrelsen 

• Genbesøg af Hvordan bevarer og udvikler vi det gode 
forældresamarbejde på Elsted skole? som drøftet på 
fællesmødet i december. 

Niklas kontakter SFO-forældrerådsformand og Mette Purup for 
afstemning af rammesætning/oplæg under hensyn til hvad der vil 
være muligt jf. COVID-19 på dette tidspunkt. 

 


