
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag 7. april 2021 
 

Mødet afholdes i Teams 
Kl. 18.00-20.00 

 
 
 

Forældrerepræsentanter: Niklas Grønlund Lind, Kim Vogel, 
Troels Lund Rasmussen, Kristine Grønkjær, Kasper Szöke 
Skovgaard, Janus Felding Christensen,  
Forældresuppleanter: Mette Borup Wemmelund, Anja 
Mortensen  
Ledelsesrepræsentanter: Birgitte Agersnap, Kristian Spang (ref.) 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Bækbo, Troels Pedersen 
 
Afbud: 
Niels Christian Mors Snog, Jonas Odgaard Thomsen 
Elevrådsrepræsentanter: Jacob Rostgaard Andersen 6.d, Malthe 
Snerum-Kofoed 8.a 

  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendt – underskrives først på kommende fysiske møde. 

3. Meddelelser (15 min.) 
18.00-18.15 

Til orientering 
a) Skolens ledelse 

Vi har glædet os til at få de store elever tilbage på skolen – 
rullende med en halvdel ad gangen. Det giver en dejlig 
summen af liv på skolen og det er helt sikkert godt for 
eleverne. 
Vi forventer en ny udmelding d. 21/4. 
Det er besluttet, at der bliver lukket op/ned lokalt efter sogn. 
Ansættelse af ny pædagogisk leder – Anette Slifsgaard - 
offentliggøres på fredag. 
Mette Hulgaard overtager Anettes skema. 
Der udmøntes statslige og kommunale midler til skolerne til 
arbejdet med fagligt efterslæb og trivsel i forbindelse med 
Corona-restriktioner. Bestyrelsen orienteres om initiativer 
der igangsættes vha. midlerne. 
  

b) Medarbejderrepræsentanter 
0.-4. årgang: 

• Vi har nu haft 6 fysiske uger på skolen med 0.-4. klasse. 
Vi er inde i en god gænge. 

• Der har ikke været smitte på skolen. 

• Vi glæder os til en helt normal skole igen. 

• Pædagogerne beskriver ligeledes, at hverdagen er ved at 
komme i god gænge. 

 
5.-9. årgang: 

• Rigtig fedt at mødes med eleverne inden ferien og få 
dem tilbage igen halvdelen af tiden her efter påske. 



 

 

• Vi skal have igangsat vores normale rutiner i skolen. Det 
går det rigtig fint med. 

• Det virker som om det lysner lidt. 

• Der er afklaring ift. mange ting – bl.a. prøveafvikling. 
 

• Bilag 1 drøftelserne (obligatoriske drøftelser jf. 
Aarhusaftalen – arbejdstidsaftalen i Aarhus kommune) 
har medført justeringer i forhold til planlægning af 
kommende skoleår. Det har været en god og konstruktiv 
proces. Det drejer sig bl.a. om bedre mulighed for 
samarbejdstid om elever, klasser og fag. 

 

• Thomas Bækbo er genvalgt som 
arbejdsmiljørepræsentant. 

 

• Samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse er inde i 
andet skoleår. ”Det kører som smurt i olie” – det er rigtig 
dejligt. 

 
c) Elevrådet 

• Der er fortsat ikke afholdt elevrådsmøder. 

• Elevrådet skal inddrages i anvendelsen af særskilte 
midler til skolens elevråd i forbindelse med Corona (disse 
midler er en del af ovennævnte midler i forbindelse med 
Conona-restriktionerne). 

  
d) Formanden 

- 
 

4. Spørgsmål til meddelelser (10 min.)  
18.15-18.25 

Spørgsmål er afklaret. 
 

5. Planlægning af kommende skoleår – 
status (10 min.) 18.25-18.35 v/KS 

Til orientering 
 
Der er givet status på skoleårets planlægning og spørgsmål er 
afklaret. 

6. Elevtal på årgangene i relation til 
spørgsmålet om evt. 
klassesammenlægninger (5 min.) 
18.35-18.40 v/KS 

Til godkendelse 

Der skal være opmærksomhed på, at der kan ske 

klassesammenlægninger på baggrund af elevtal helt frem til d. 

5/9 2021, da dette er skæringsdatoen for det endelige elevtal 
for skoleåret 2021-22. 

 

Der er givet status på aktuelt elevtal på årgangene i relation til 
spørgsmål om evt. klassesammenlægning og spørgsmål er 
afklaret. 

Der bliver fire 0. klasser kommende skoleår. 

 

Bestyrelsen tager status på elev- og klassetal til efterretning og 
godkender - med forbehold for ovenstående opmærksomhed – 
klasseantallet kommende skoleår. 

7. Budget 2021 (25 min.) 18.40-19.05 
v/TBG og BA 

Til godkendelse 
Budget for skole og SFO blev gennemgået og spørgsmål afklaret. 

Der budgetteres som udgangspunkt med et underskud i SFO-



 

 

budgettet i 2021, da der pt. er diverse uafklarede spørgsmål ift. 
kommende skoleår. Det tilstræbes i løbet af året at lave 
tilpasninger mhp. at nå et driftsbudget i balance. Der vil således 
blive lavet justeringer i overensstemmelse med afklaring af de 
nuværende ubekendte. 

Budgetterne for 2021 blev godkendt. 

8. Status på 1:1 ordningen (5 min.) 
19.05-19.10 v/KS 

Til orientering 

Status på 1:1 ordningen udskydes til kommende møde. 

9. Temadrøftelse: Det brede 
børnefælleskab – fortsættelse (40 
min.) 19.10-19.50 v/BA 

Til drøftelse 
Temaet er drøftet.  

10. Evt. (5 min.) 
19.50-19.55 

Spørgsmål: 
Er der mulighed for at kommende 0. klasser kan komme ind og 
se skolen? 
Svar: 
Lige nu kan vi ikke tilbyde det, men vi håber at kunne gøre det 
på et tidspunkt. Vi justerer derfor løbende vores årshjul for 
skolestart for bl.a. at imødekomme dette. Det afhænger dog af 
de gældende retningslinjer. 

11. Punkter til næste møde (5 min.) 
19.55-20.00 v/formanden 

Til opsummering og drøftelse 
06.05.21: 

• Valgfagsudbud 2021/22 (til orientering) 

• Rundvisning på skolen efter afslutning af RULL-
projektet, ved Mette Purup. 

• Status på arbejdet i SFO-forældrerådet (til orientering) 

• Principper for Skolens arbejde med elevernes udvikling 
i skolens faglige og sociale fællesskaber (til drøftelse) – 
NYT princip 

• Temadrøftelse: Hvordan sikrer vi et fagligt løft af alle 
elever? 

 


