
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Tirsdag 5. oktober 2021 
 

Mødet afholdes i mødelokale 1 
Ned ad gangen på venstre hånd 

 
Kl. 17.30-20.00 

Spisning og skolebestyrelsesmøde 
 

 
 

Forældrerepræsentanter: Niklas Grønlund Lind, Troels Lund 
Rasmussen, Kristine Grønkjær, Kasper Szöke Skovgaard,  
Forældresuppleanter: Anja Mortensen  
Ledelsesrepræsentanter: Birgitte Agersnap, Kristian Spang (ref.) 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Bækbo, Troels Pedersen 
Elevrådsrepræsentanter: Maria Brems-Eskildsen, Mathilde Kleis 
Pedersen 
 
Afbud: Kim Vogel, Niels Christian Mors Snog, Janus Felding 
Christensen, Mette Borup Wemmelund, 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 afholdes temauge i uge 47 – der kommer information ud 
inden alt for længe. 
Møde med fællesrådet i Lystrup om 
samarbejdsmulighederne fremadrettet. Fælles interesse i det 
grønne område i Lystrup, så det kan appellere bedre til børn 
og unge. Flemming fra fællesrådet vil gerne deltage i et 
skolebestyrelsesmøde. 
I gang med processen frem mod opdatering af skolens 
udeområder. 
Processen med Elsted Skoles mission, vision og værdier er 
godt i gang i personalegruppen. 
 

b) Medarbejderrepræsentanter 
Efter Corona er der en række ting på individ og klasseniveau 
der skal arbejdes med. Det drejer sig f.eks. om fælles rutiner 
og andet, der har været udfordret af de mange afbrydelser 
og skift. 
På medarbejderniveau har vi gennem MED-systemet fokus 
på genstart af medarbejdertrivsel efter Corona. 
IT har fyldt meget pga. ustabilitet i netværk og 
kabelbrud/strømafbrydelse. 
 
APV/trivselsmåling sættes i gang d. 11/10. Der er lavet en 



 

 

lokal procesplan for arbejdet med trivselsmålingen. Der er 
tradition for nogle rigtig gode processer i forbindelse med 
trivselsmålingen. 
 
Klassesammenlægningen på 8. årgang er nu ca. en måned 
gammel. Vi gør status på hvordan det går. Det overordnede 
indtryk er, at det går godt. Vi vil naturligvis følge op på den 
status der nu laves. 
 

c) Elevrådet  
Elevrådet har sammen med en arkitekt haft fokus på 
hvordan udeområderne kan forbedres. 
Har talt om mission, vision og værdier på Elsted Skole. 
 
Birgitte kvitterer for et rigtig godt arbejde i elevrådet. 
Der er mange fællespunkter med personalets input, men 
også andre vigtige perspektiver er bragt ind af eleverne. 
 

d) Formanden 
Skolebestyrelsen har markeret FN´s internationale Lærer dag 
ved at stille lidt godt på personalerummet og en hilsen fra 
Niklas. 
 
Der har været afholdt midtvejsmøde for de forældrevalgte i 
skolebestyrelsen. 

4. Spørgsmål til meddelelser (10 min.)  
18.20-18.30 

Spørgsmål er afklaret 

5. Status på økonomien (5 min.) 18.30-
18.35 v/BA 

Til orientering 
Mulighed for at stille spørgsmål til kvartalsregnskabet. 
 
Der er givet status på økonomien og afklaret spørgsmål. 
 

6. Temadrøftelse: Hvordan sikrer vi et 
fagligt løft af de stærke elever? (35 
min.) 18.35-19.10 v/NGL, KS, TB 

Til drøftelse 

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

Oplæg ved Thomas Bækbo. 

 

Skolebestyrelsen ønsker bl.a. at være undersøgende på, i hvilket 
omfang og hvordan vi følger op på, om vi er lykkes med 
opgaven. Hvornår har vi løftet den enkelte elev? Har vi fx brug 
for mere data og/eller anden kommunikation og 
forventningsafstemning mellem elev, forældre og skole? 

 

Temadrøftelsen giver anledning til yderligere refleksioner vedr. 
relevante principper på kommende møder. 

 

7. Temadrøftelse: Lejrskolevirksomhed 
og ekskursioner (35 min.) 19.10-19.45 
v/NGL 

Til drøftelse 

Skolebestyrelsen ønsker input til revision af det eksisterende 
princip for lejrskolevirksomhed, der også ønskes udvidet til at 
omfatte ekskursioner.  
 
Arbejdsspørgsmål: 



 

 

- Hvad er værdien og attraktiviteten af en lejrskole, fx 
Berlinturen? 

- Hvad gør skolebestyrelsen sig af tanker om forældre og 
elevers rolle og bidrag til medfinansiering af lejrskoler 
og ekskursioner? 

- Hvad er mulighederne for lejrskoler og ekskursion i lyset 
af kommunens budgettildelingsmodel, herunder den 
økonomiske prioritering i skolens budget, inddragelse af 
understøttende undervisning og andre 
’medfinansierende’ tiltag? 

 

Temadrøftelsen resulterede i nedenstående inputs: 

- Skolebestyrelsen anerkender værdien af lejrture ift. 
traditioner, overgange, fællesskaber, dannelse og 
faglighed mm. 

- Der ses et potentiale i følgende: 

o Øget samarbejde med lokalsamfundet 

o Alternative former for ture for de mindre elever 

o At elever og forældre sammen med skolen 
engagerer sig i fælles aktiviteter, der samtidig 
kan generere økonomi til udlandsturen. 

8. Evt. (5 min.) 19.45-19.50 - Der spørges til evaluering af understøttende af 
undervisning varetaget af klubben. 
Svar: Der laves evaluering på baggrund af 
samarbejdsaftalen mellem skole og FU. 

- Der spørges til om status på klassesammenlægning på 
8. årgang bliver offentlig. 
Svar: Det bliver videreformidlet gennem ugebreve til 
klasserne. 

- Der spørges til sagen på Søndervangskolen, og om det 
har betydning for det generelle tilsyn i Aarhus 
Kommune. 
Svar: Det er der ikke meldt noget ud om. 
 

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

Til opsummering og drøftelse 
Onsdag 3. november – fysisk møde: 

• Status på 1:1 ordningen 

• Princip for Undervisningens organisering (til godkendelse 
efter skriftlig proces) 

• Nyt princip for Skolens arbejde med elevernes udvikling i 
skolens faglige og sociale fællesskaber – med input fra 
temadrøftelsen i oktober (til drøftelse) 

Fællesmøde med SFO-forældrerådet kl. 19.00 – 20.30 

• Samarbejdsaftale mellem skolebestyrelse og SFO-
forældreråd (til orientering) 

• Tema: Hvordan kan SFO-forældrerådet og 
Skolebestyrelsen understøtte skolens mission, vision og 
værdier? 

 


