
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Tirsdag d. 29. september 2020 
 

Mødet afholdes i mødelokale 2 
På administrationsgangen, første dør på højre hånd 

 
Kl. 17.30-20.00 

 Spisning og skolebestyrelsesmøde 
 

 Forældrerepræsentanter: Niklas Grønlund Lind, Niels Christian 
Mors Snog, Kristine Grønkjær, Kim Vogel, Kasper Szöke 

Skovgaard, Janus Felding Christensen,  
Forældresuppleanter: Mette Borup Wemmelund, Anja Mortensen  
Ledelsesrepræsentanter: Birgitte Agersnap, Kristian Spang (ref.) 
Medarbejderrepræsentanter: Troels Pedersen 
Elevrådsrepræsentanter: Formand: Jakob Rostgaard Andersen 
6.d, næstformand: Malthe Snerum-Kofoed 8.a 
 
Afbud: Thomas Bækbo, Troels Lund Rasmussen, Jonas Odgaard 
Thomsen 
 

  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendt 

3. Meddelelser (20 min.) 
18.00-18.20 

Til orientering 

a) Skolens ledelse 
Der er lagt nye videoer på skolens hjemmeside. 
Skolen er kommet på Facebook og instagram. Vi vil her 
fortælle de gode historier, om det der sker på skolen. 
 
RULL er snart helt færdigt. Vi vil gå en runde med 
bestyrelsen, når alt er færdigt. 
Som skoleleder er det rigtig dejligt at komme til en 
skole, hvor de fysiske rammer er så gode. 
 
Det er rigtig rart at kunne mødes fysisk med den nye 
skolebestyrelse. 
 
Corona giver løbende en del ændringer og justeringer. 
Det medfører en vis metaltræthed hos alle. 
 
Der er afholdt beredskabsøvelse: Nogle steder kan man 
ikke høre klokken, og der er derfor lavet et tillæg til 
beredskabsøvelse, som blev afprøvet i forbindelse med 
øvelsen. 
Der vil blive installeret et nyt alarm-/varslingssystem 



 

 

snarest muligt. 
 

b) Medarbejderrepræsentanter 
 
Det er en fornøjelse at have mulighed for at afholde 
forældremøder. Det har været en lang periode, hvor vi har 
været uden denne mulighed. 
Vi håber, at skolehjemsamarbejdet kan fortsætte som 
fysiske møder og samtaler. 
 
Alle medarbejdere oplever, at det giver en vis 
”metaltræthed”, at drive skole under de betingelser og 
retningslinjer Corona har betydet. 
 
Det er en speciel skole vi driver selvom det ikke er 
nødundervisning. 
Vi forsøger at være beredt på de forandringer der måtte 
komme. 

 
c) Elevrådet  

På næste elevrådsmøde skal vi tale om leveregler for skolen 
og for de nye Chromebooks. 

 
d) Formanden 

Møde med rådmanden om bl.a. mellemformer, som han har 
hørt om på et besøg på Elsted Skole. 
Infomøde d. 6/10 med blandt andre Martin Østergaard 
(direktør for Børn og Unge) om skolebestyrelsesarbejdet. 
Mødet er virtuelt og Niklas sender invitation til bestyrelsen. 
 
FN´s internationale lærerdag markeres fra skolebestyrelsens 
side med en anerkendende hilsen til hele personalet. Frugt 
og chokolade stilles frem i personalerummet. 

4. Spørgsmål til meddelelser (5 min.)  
18.20-18.25 

 
Der spørges til sygefravær som følge af Corona og den træthed 
der er i personalet: 
Der er ikke et stigende fravær som følge af COVID-19. Der er lidt 
almindelig sygdom og andet fravær. Derudover er der naturligvis 
dem, der skal testes for COVID-19. 
 
Der spørges til den nye kommunikationsstrategi – hvem er 
målgruppen? 
Vi ønsker at være synlige for forældre og mulige nye forældre. 
Dette er desuden et kommunalt fokus i Aarhus. Det drejer sig om 
at fortælle de gode historier. 
Vi ønsker også at henvende os til nuværende forældre, så man 
herigennem kan få indblik i skolens hverdag. 
 
Hvad vil man opnå og hvor mange ressourcer anvender man til 
det? 
At komme længere ud og tættere på forældrene. 
Birgitte har fokus på det. Derudover har to lærere og en 
pædagog en pulje til opgaven. Vi er lige nu ved at udforske 



 

 

mulighederne. Det er noget der giver energi. 
 
Overvejelser vedr. GDPR: 
Det kører helt efter de gældende regler. Der benyttes primært 
situationsbilleder og de få portrætbilleder der anvendes, er 
godkendt af forældrene. 
 
Skolens drift og kommunikation med forældre foregår fortsat på 
aula. 
 
Spørgsmål til elevrådets fokus på brugen af Chromebooks: 
Elevrådet ønsker at sætte fokus på hvordan vi bruger 
Chromebooks på en god måde i undervisningen. 
 
Spørgsmål til ”metaltræthed” i personalet: 
Er der noget vi som bestyrelse kan bidrage med? Det opleves 
ikke af elever/forældre. 
 
Lærerne forsøger at lave om på undervisningen, så den er 
tilpasset situationen. Vi kan ikke læne os tilbage og gøre det vi 
plejer og som normalt virker. Vi skal altid finde nye løsninger og 
nye veje. Meget skal gentænkes. 
Spørgsmålet vi stiller os selv er, hvor lang tid vi skal være i det. 
Fokus er på at få det til at fungere for eleverne. 
Der er mere tilsyn i pauserne for at sikre, at vi kan leve op til 
retningslinjerne. Det bidrager til trætheden, men er nødvendigt. 
 

5. Status på økonomien - 
Halvårsregnskab (20 min.)  
18.25-18.45 v/TBG 

Gennemgang af halvårsregnskabet ved administrativ leder, 
Tina Bröner Grimm. 
 
På indtægtssiden er der en forøgelse på næsten en million. Dette 
dækker over refusion af corona-relaterede udgifter samt ekstra 
bevillinger og korrektion i forhold til det faktiske elevtal pr. 5/9. 
På udgiftssiden er der et merforbrug på knap 500.000. Dette 
dækker ligeledes over corona-relaterede udgifter. 
 
Vikarudgifterne har været mindre på grund af nedlukningen i 
foråret. 
Vi er blevet modregnet pga. de mindre udgifter til vikardækning. 
 
Nedlukning i kantinen pga. Corona har haft betydning for 
omsætningen. Her er der også lavet en kommunal 
kompensationsordning, der dog ikke fuldt ud dækker 
omsætningstabet. 
 
Udgifter til elever i specialklasser giver et mindre underskud. Det 
dækker over stigende takster. Antallet elever har været uændret. 
 
  
Det er tilladt at have 5% overskud/underskud. 
 
Den nye budgettildelingsmodel har ramt Elsted skole forholdsvis 
hårdt, men har grundlæggende en sund økonomi. 
 



 

 

Pladsudnyttelsen i SFO er ikke så god som der var budgetteret 
med. 
Coronarelaterede udgifter spiller ligeledes en rolle i SFO-
budgettet på såvel indtægts- og udgiftssiden. 
 

6. Covid19: Læringspunkter (20 min.) 
18.45-19.05 v/formanden og BA 

Til drøftelse 

Hvad er de vigtigste observationer og læringspunkter af 
Covid19 indtil videre? Hvad ønsker vi at gøre mere 
af/mindre af? 
 
Foreløbige erfaringer/læringspunkter: 

- Flere voksne i klasserne på samme tid giver væsentligt 
færre konflikter 

- Øget tilsyn betyder, at de voksne er tættere på. Det har 
en positiv effekt. 

- Vi bøvler med begrænsninger i udearealerne. Vi har 
særligt en årgang, der skubber til grænserne. Det 
presser både elever og personale. 

- Virtuel fjernundervisning – særligt for de store elever. 
- Kortere skoledag blev oplevet positivt 
- Lærere med samme klasse i hele dage – mere 

sammenhængende tid havde positiv effekt. Det kan 
diskuteres, om det havde konsekvenser for faglighed i 
alle fag. 

- Børn er generelt gode til at tilpasse sig. Særligt de små 
og mellemstore børn er gode til at indrette sig efter 
retningslinjerne. For de større elever har det været 
sværere. 

- Der arbejdes med forskellige scenarier for iværksættelse 
af fjernundervisning.  

- Skolens praktiske håndtering af Corona-situationen 
roses af Skolebestyrelsen. 
 

7. Principper for forældrenes ansvar i 
samarbejdet mellem skole og hjem 
(10 min.) 19.05-19.15 
v/formanden  

Til revidering og godkendelse 
Gennemgang og justering af princip. 
 
Bestyrelsen fik en spændende dialog om ”Principper for 
forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem”, og der 
var ønske om, at fortsætte drøftelserne om det gensidige 
forpligtende samarbejde ved en temadrøftelse på et 
bestyrelsesmøde. Niklas noterer ønsket i årsplanen.  
 
Princippet godkendt med en omformulering af et enkelt punkt. 
 
 

8. Principper for inddragelse og 
anvendelse af it i undervisningen 
(25 min.) 19.15-19.40 
v/formanden og KS 

Til drøftelse 
Der gives indledningsvist en status på indførelsen af 1:1 
ordningen. 
 
Med afsæt i sidste mødes temadrøftelse om indførelsen af 1:1 
ordning, kvalificeres udkastet til nyt princip for inddragelse og 
anvendelse af it i undervisningen, herunder drøftelse af evt. 
succeskriterier/KPI’er. 



 

 

 
Punktet udsættes. 

9. Princip for vikarpåsætning (5 min.) 
19.40-19.45 v/formanden 

Til godkendelse 
 
Princippet er godkendt med mindre korrektion. 
 

10. Udtalelse vedr. tillæg til 
kvalitetsrapporten 2020 (5 min.) 
19.45-19.50 v/formanden 

Til orientering 
Der er mulighed for udtalelse om et tillæg til kvalitetsrapporten 
vedr. skolernes praktisk for afkortning af undervisningen. En 
opgave der er kommet til med den justerede bekendtgørelse 
om kvalitetsrapporter i foråret. 
Hvis der er ønsker fra bestyrelsen om at afgive udtalelse 
(deadline 29/9), har vi fået mulighed for indsendelse heraf 
senest 30. september. En udtalelse kan evt. tematisere skolens 
overvejelser omkring afkortning af undervisningstiden og 
prioritering af frigivne midler. 
Se bilag: 

- Brev og materiale fra Børn og Unge, Aarhus 
- Tidligere fremsendte høringssvar fra Elsted skole vedr. 

kvalitetsrapporten 2020 (OBS: Byrådets godkendelse i 
august 2020 er flyttet pga. Covid-19) 

 
Formanden orienterede kort om, at der ikke afgives udtalelse om 
tillæg til kvalitetsrapporten. 
 

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

- 

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

Til opsummering og drøftelse 
4.11.20: 

• Status på økonomien: Forventet regnskab 2020  

• Principper for Klassesammenlægninger (til drøftelse og 
godkendelse)  

• Princip for inddragelse og anvendelse af it i 
undervisningen (til drøftelse)  

• Principper for Valgfagsudbud (til drøftelse) – NYT princip 

Det afklares om der er behov for et særskilt princip. 

• Fællesmødet mellem skolebestyrelsen og SFO-
forældrerådet: Planlægning af mødet  

• Samarbejdsaftale mellem skolebestyrelse og SFO-
forældreråd  

• Høring/udtalelse til den kommende ramme for 
lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn 

 
Temadrøftelse: Vision og narrativ på Elsted Skole – hvor vil 
vi hen? Hvilke værdier og traditioner skal være de bærende 
på skolen? Foreløbige input fra medarbejder og ledelse 
bringes i spil. Skubbes til 10.12.20. 
 

 


