
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Mandag 23. august 2021 
 

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, Troels Lund Rasmussen, Kristine Grønkjær, Kasper 
Szöke Skovgaard, Janus Felding Christensen,  
Ledelsesrepræsentanter: Birgitte Agersnap, Kristian Spang (ref.) 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Bækbo, Troels Pedersen 
 
 
Afbud: 
Kim Vogel 
Forældresuppleanter: Mette Borup Wemmelund, Jonas Odgaard 
Thomsen, Anja Mortensen 
 
Elevrådsrepræsentanter: Ikke valgt endnu. 
 

  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendt 

3. Meddelelser (20 min.) 
18.00-18.20 

Til orientering 
a) Skolens ledelse 

Fredag d. 27/8 samles det pædagogiske personale til 
visionsdag og efterfølgende personalearrangement. 
 
Administrative fællesskaber giver udfordringer i praksis. Bl.a. 
i forbindelse med nye opgaver. Der opereres nu med 
pædagogiske administrative opgaver. Det er udtryk for 
opgaveglidning. En af målsætningerne med 
omorganiseringen var at sikre kræfter til pædagogisk 
ledelse. Dette opleves ikke i praksis -snarere tvært imod. 
 
Tildelingsmodellens konsekvenser viser sig pt. i form af 
klassesammenlægning på 8. årgang. 
 
Der er meget merarbejde forbundet med håndtering af 
Corona. 
Der har været en konsulent inde for at give sparring til 
processen vedr. ledelsens arbejdsmiljø. 
 
PPR i Aarhus kommune har et større underskud på grund af 
stigende udgifter til specialklasser og specialskoler. Det 



 

 

betyder en reduktion i skolens budget på ca. 95.000 den 
resterende del af dette budgetår (5/12 effekt) og ca. 228.000 
(helårligt). 
 
Vi er kommet rigtig godt fra start i skoleåret. Der er en rigtig 
god stemning på skolen. Det er rart at være sammen som vi 
plejer igen. 
 

b) Medarbejderrepræsentanter 
Rigtig god opstart, hvor vi er sammen igen – også i 
personalegruppen på tværs af afdelinger og 
personalegrupper. 
Nye børn, klasser og fag kræver en ekstra indsats her i 
starten af skoleåret. 
Pædagogerne arbejder hårdt på at få SFO tilbage til det 
normale efter klasseopdeling. 
Corona fylder heldigvis ikke så meget. 
MED-udvalget har haft ”genstart af medarbejdernes trivsel 
efter Corona” på dagsordenen. Der er endnu ikke sat 
konkrete tiltag i gang. 
Der udarbejdes forslag om udvidelse af 
medarbejderrepræsentationen i skolebestyrelsen gennem 
MED-udvalget. 
DLF opfordrer lærerne til at udarbejde læserbrev vedr. 
uhensigtsmæssigheder i budgettildelingsmodellen. Troels og 
Thomas ønsker at handle på dette, og inviterer til at gøre 
det i fællesskab med skolebestyrelsen. 
 
Klassesammenlægning på 8. årgang: 
Fredag d. 27/8 har årgangsteamet arbejdsdag for at danne 
tre nye klasser. 
Der er indhentet en stor mængde data, og elever og 
forældre er kommet til orde i processen. 
Det er en stor opgave for alle her fra skoleårets start. Der 
lægges meget tid og energi i det, for at lykkes bedst muligt 
med en god klassesammenlægning. 
Det er et professionelt og gennemarbejdet stykke arbejde 
der ligger bag klassesammenlægningen. 
 

c) Elevrådet 
Endnu ikke valgt. 
 

d) Formanden 
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer er fordelt med 
en kontaktperson til hver årgang. 
Møde med rådmanden d. 25/8. 
Lærerens dag: Der påtænkes en markering. Der er tradition 
for en anerkendelse fra skolebestyrelsen til hele 
personalegruppen. 

4. Spørgsmål til meddelelser (15 min.)  
18.20-18.35 

Spørgsmål er afklaret. 

5. Skemaer (10 min.) 18.35-18.45 v/KS Til udtalelse 
Efter endt skemalægning forelægger skolens ledelse en 
overordnet præsentation af skemalægningen med 



 

 

henblik på, at skolebestyrelsen kan afgive en udtalelse herom jf. 
skolens principper for skemalægning. Udtalelsen vil indgå i 
referatet af mødet. 
 
Skemaerne er udsendt før sommerferien, følger 
timefordelingsplanen og holder sig indenfor tidsrammen i 
”Principper for skemalægning”. 
 
Det prioriteres i første omgang at lave gode elevskemaer med 
input fra lærere og pædagoger. Dernæst tilstræbes det at skabe 
gode skemaer for personalet således at de sikres de bedste 
betingelser for at løse deres opgaver. 
 
Der er i elevperspektivet bl.a. fokus på: 

- Variation og flow i skoledag/uge. 
- Så vidt muligt kendte lærere i ydertimer. 
- Sammengæng mellem morgenbånd og følgende lektion. 
- Input fra kontaktlærere/faglærere ift. specifikke fag og 

klasser. 
 
Paragraf 16b og d benyttes til at afkorte skoledagens længde  
 ved at konvertere understøttende undervisning til flere voksne i 
den faglige undervisning. 
 
0.-1. årgang: 

2 lektioner pr. uge (læst af klassepædagog) 

2. årgang: 

2 lektioner – der inddrages 3 morgenbånd til faglig uv. koblet til 
den efterfølgende lektion i samme fag. (læst af klassepædagog) 

3. årgang: 

1 lektion –der inddrages 3 morgenbånd til faglig uv. koblet til 
den efterfølgende lektion i samme fag. 

4.-6. årgang: 

2 lektioner pr. uge. 

7.-9. årgang: 
1 lektion pr. uge. 
 
Klassesammenlægningen på 8. årgang medfører 
skemaændringer. Der vil i begrænset omfang være ændringer 
udenfor 8. årgang. 
 
Udtalelse fra skolebestyrelsen: 
 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bakker op om 
skemalægningen for skoleåret 2021-22. 
 

6. Skolens indsatsområder 2021/22 (15 
min.) 18.45-19.00 v/BA 

Til orientering 
Bestyrelsen får et indblik i skolens indsatsområder for det 
kommende skoleår. 
 
Skolebestyrelsen er orienteret om skoleårets indsatsområder.  
 



 

 

Herunder udmøntning af øgede frihedsrettigheder til 
folkeskolen: 

- Udarbejdelse af elevplaner skoleåret 2021-22 er sat på 
pause. Der arbejdes dette skoleår i stedet med udvikling 
af elevplanen. Der informeres løbende om elevernes 
læring og trivsel gennem det øvrige 
skolehjemsamarbejde. 

- Reduceret skoledag pga. indlæsning af understøttende 
undervisning som to-voksen i den faglige undervisning. 

  

7. Årsplan for skolebestyrelsen (25 min.) 
19.00-19.25 v/NGL 

Til godkendelse 

Vi fastlægger årsplanen 2021/22 med afsæt i vores evaluering af 
sidste års plan, og ud fra det vi kender til pt. herunder 
indarbejdelse af bestyrelsens prioriterede temadrøftelser. 

 

Årsplan for skolebestyrelsen er drøftet og godkendt. 

8. Temadrøftelse: Hvordan sikrer vi et 
fagligt løft af skolens elever? (25 min.) 
19.25-19.50 v/NGL 

Til drøftelse 

Hvordan ønsker skolebestyrelsen at understøtte skolens arbejde 
med at løfte alle elever, herunder også de stærke elever? (Fra 
mødet i maj 2021, hvor punktet blev udsat) 

 

Punktet udsættes 

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

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

Til opsummering og drøftelse 
Tirsdag 5. oktober – fysisk møde: 

• Status på økonomien: Halvårsregnskab 2021 

• Temadrøftelse: Hvordan ønsker skolebestyrelsen at 
understøtte skolens arbejde med at løfte de stærke 
elever? 

• Temadrøftelse: Lejrskolevirksomhed og 
ekskursioner (input til kommende revision af 
eksisterende princip) 

 


