
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Tirsdag 2. marts 2021 
 

Mødet afholdes i Teams 
Kl. 18.00-20.00 

 
 
 

Forældrerepræsentanter: Niklas Grønlund Lind, Niels Christian 
Mors Snog, Troels Lund Rasmussen 
Forældresuppleanter: Mette Borup Wemmelund, Anja 
Mortensen 
Ledelsesrepræsentanter: Birgitte Agersnap, Kristian Spang (ref.) 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Bækbo, Troels Pedersen 
 
 
Afbud: 
Janus Felding Christensen, Jonas Odgaard Thomsen, Kasper 
Szöke Skovgaard, Kim Vogel, Kristine Grønkjær 
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 

• Nødskemaet fortsættes for 0.-4. årgang. Der justeres 
løbende i indhold mm. 

• Fjernundervisningen fortsættes for 5.-9. årgang. 

• Virtuelt besøg af Børne- og Undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil fredag d. 26/2. Hun 
efterspurgte input fra personalet. Der var samtidig 
forklaringer på f.eks. fortsat hjemsendelse af 5.-9. 
årgang. 

b) Medarbejderrepræsentanter 
0.4 årgang: 

• Pædagogerne har det godt. Intet nyt er godt nyt. 

• Det er en fornøjelse at have børnene tilbage på skolen. 

• Efter vinterferien arbejdes der med stort fokus på trivsel. 

• Der er få lærere om hver klasse. 

• Der har ikke været smittetilfælde. 

• Børn og personale nyder at være på skolen igen. 
5.-9. årgang: 

• Det går fint i fjernundervisningen. Der laves god og 
kvalificeret undervisning, men der er også en træthed 
blandt eleverne. 

• Vi er lidt misundelige på dem, der må være på skolen. 

• Der søges at lave afvekslende og varieret undervisning. 

• Der sidder en lille flok på skolen og modtager 
fjernundervisning. Eleverne følger klassens undervisning, 



 

 

men får støtte fra skolens personale. 

• Der må nu laves trivselsgrupper. Det er en mulighed vi vil 
søge at udnytte konstruktivt for at bedre trivslen og 
vedligeholde relationerne. 

• Der er fælles bilag 1 drøftelser i personalegruppen. Bilag 
1 er en drøftelse mellem personale og ledelse om 16 
fastlagte punkter. Dette er en del af Aarhusaftalen 
(arbejdstidsaftale). 

c) Elevrådet  

• Der har ikke været afholdt elevrådsmøde. 
 

d) Formanden 

• Ikke noget at berette. 

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

Spørgsmål er afklaret. 
 

5. Afsluttet regnskab 2020 (30 min.) 
18.20-18.50 v/TBG 

Til godkendelse 
 
Regnskabet er gennemgået. 
 
Regnskabet godkendes. 

6. Budget 2021 (10 min.) 18.50-19.00 
v/TBG 

Til orientering og drøftelse 

Status på budgetlægning og gennemgang af handlemuligheder. 

 
Budgetlægning og handlemuligheder i budget 2021 er 
gennemgået, drøftet og spørgsmål er afklaret. 
 

 

7. Timefordelingsplan 2021/22 (10 min.) 
19.00-19.10 v/KS 

Til godkendelse 
 
Timefordelingsplanen har været behandlet i personalegruppen, 
der ønsker en fremskrivning af timefordeling planen som det 
fremgår af udkastet. 
 
Gennemgang af input fra personalegruppen. 
 
Drøftelse af spørgsmål fra seneste SB-møde. 
 
Spørgsmålene har givet anledning til genovervejelse af 
processen for timefordelingsplanen fremadrettet. 
 
Timefordelingsplanen godkendes. 

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

Til drøftelse 
Vi bliver sammen klogere på, hvad vi tænker om Det brede 
børnefællesskab, og bringer det med ind i det kommende 
visionsarbejde.  
 

Oplæg fra Birgitte. Materialet rundsendes efterfølgende til 
bestyrelsen. 
Birgitte og Niklas vurderer om drøftelserne/gruppedrøftelserne 
skal gennemføres på kommende SB-møde.  

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

- 

10. Punkter til næste møde (5 min.) Til opsummering og drøftelse 



 

 

19.55-20.00 v/formanden 07.04.21: 

• Elevtal på årgangene i relation til spørgsmålet om evt. 
klassesammenlægninger (til godkendelse) 

• Budget 2021 (til godkendelse) 

• Planlægning af kommende skoleår – status (til 
orientering) 

• Valgfagsudbud 2021/22 (til orientering) 

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

• Status på 1:1 ordningen (til orientering) 

• Temadrøftelse: Elsted Skoles nye anti-mobbestrategi – 
sådan får vi den til at leve! 

Punktet afklares af Birgitte og Niklas forud for kommende 
møde. 

 


