
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag 3. november 2021 
 

Mødet afholdes i mødelokale 1 
Ned ad gangen på venstre hånd 

 
Kl. 17.30-19.00 

Spisning og skolebestyrelsesmøde 
 

Derefter fællesmøde med SFO-forældrerådet 
Kl. 19.00 – 20.30 

 
 
 

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

  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendt og underskrevet 

3. Meddelelser (20 min.) 
18.00-18.20 

Til orientering 
a) Skolens ledelse 

Der har været afholdt læringssamtale med Børn- og 
Ungechefen. Der skal ved de næste læringssamtaler også 
deltage personale og forældrerepræsentanter. 
Vi har valgt at have fokus på faglighed – særlig 
opmærksomhed på skriftlig fremstilling i dansk ved de 
afsluttende prøver. Dette er det eneste sted Elsted Skole ikke 
ligger over det forventelige ift. den socioøkonomiske 
reference. 
Vi arbejder med at udarbejde et overbliksværktøj og test-
årshjul for at skabe en større systematik i vores arbejde med 
kvantitative data.  
 
Der har været afholdt dialogmøde med rådmanden med 
fokus på dansk som andetsprog. Der blev på dialogmødet 
spurgt en del ind til den økonomiske tildelingsmodel. 
 
Rådmanden kommer på besøg på Elsted skole d. 10/11. 



 

 

 
b) Medarbejderrepræsentanter 

Hele skolens personale har været samlet med overskriften 
”Mindset og feedback”. Dette er en del af arbejdet med 
Stærkere læringsfællesskaber. Der var gode og relevante 
input og drøftelser tæt på den pædagogiske og didaktiske 
praksis i undervisningen. 
 
Uge 47 er der temauge under overskriften ”Fællesskab”. Det 
planlægges og gennemføres decentralt i de tre afdelinger. 
Ugen kommer til at give et afbræk i den almindelige 
undervisning. 9. klasserne har projektopgave. 
 
Der er trivselsmåling i gang i personalet i hele Aarhus 
Kommune. Vi har efterfølgende lokalt fokus på det målingen 
giver anledning til at fastholde og udvikle. 

 
c) Elevrådet  

Vi har to repræsentanter i Ungebyrådet. 
 
Elevrådet deltager fortsat i arbejdet med udvikling af skolens 
udeområder. Arkitekten fremlægger snart et forslag. 
 
Elevrådet har genoplivet traditionen med markering af 
Halloween. Det var en stor succes, hvor de store elever gav 
de mindre elever en god oplevelse. 

 
d) Formanden 

Der har været afholdt ansættelsessamtaler. Der har igen 
været et stærkt ansøgerfelt. Det bekræfter, at Elsted Skole er 
en attraktiv arbejdsplads. Der var et godt samarbejde 
ansættelsesudvalget. 

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

Spørgsmålet er afklaret. 

5. Status på 1:1 ordningen (5 min.) 
18.25-18.30 v/KS 

Til orientering 
Mulighed for at stille spørgsmål til 1:1 ordningen. 
 
Der har været leveringsproblemer, som har betydet, at 2. årgang 
har måttet vente på deres Chromebooks. 
Der er nu fundet løsninger. 
 
Generelt oplever vi fortsat, at Chromebooks fungerer fint. 
 
Der er en stigning i antallet af fejlmeldinger/reparationer, 
hvilket betyder større udgifter for skolen. 
 
Der har været behov for at genbesøge levereglerne, så særligt 
de store elever har større fokus på at passe godt på deres 
Chromebook. 

6. Samarbejdsaftalen mellem 
skolebestyrelsen og SFO-
forældrerådet (5 min.) 18.30-18.35 
v/NGL 

Til godkendelse 

Samarbejdsaftale mellem skolebestyrelse og SFO-forældreråd 

Bilag: 

-  Samarbejdsaftale 



 

 

 

Godkendt 

7. Redegørelse vedr. 
forældrehenvendelse (10 min) 18.35-
18.45 v/BA 

Til orientering 
Elevrådsrepræsentanter deltager ikke under dette punkt.  
 
Birgitte redegjorde for klagen samt skolens og forvaltningens 
håndtering af sagen. 

8. Evt. (5 min.) 18.45-18.50 - 
 

9. Punkter til næste møde (10 min.) 
18.50-19.00 v/NGL 

Til opsummering og drøftelse 
Torsdag 9. december – fysisk møde kl. 17.00: 

• Status på økonomien: Forventet regnskab 2021 

• Opdatering af Forretningsorden ift. valg af 
medarbejderrepræsentanter – MED-udvalg kommer med 
oplæg (til drøftelse) 

Fællesmøde med SFO-forældrerådet kl. 18.30 – 19.30 – 
herefter julefrokost 

• Tema: Fremme af god orden i folkeskolen og 
ordensregler i forlængelse af ny vejledning til 
ordensbekendtgørelsen og skolens arbejde med 
mission, vision og værdier 
 

 


