
Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Torsdag den 9.12.2021 

 

Fraværende: Niklas, Kristian, Kasper, Niels, Janus, Maria, Mathilde 

Referent: Troels og Thomas 

Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat 
 

Udsat til næste møde, da mødet blev afholdt virtuelt 

3. Meddelelser 
 

Fra ledelse 
Der er mulighed for, at en klasse kan komme til Norge i 
foråret 2022 for at deltage I Lego League-mesterskaberne. 
Skolen ønsker at prioritere turen og undersøger desuden 
mulighed for anvendelse af forældresponsorater. 
Omkostningerne, som er forbundet med turen, er endnu ikke 
afklaret. 
 
Ledelsen har haft besøg af en repræsentant fra 
forældregruppe i Lystrup, som ønsker at etablere en 
skaterbane i Lystrup. Det er et spændende tiltal, som skolen 
gerne vil bakke op om mhp. at etablere et fælles 
samlingspunkt for børn og unge i byen. 
 
Beboerhuset ønsker ikke længere, at skolens personale og 
forældre benytter deres parkeringsplads. Skolen har 
inddraget teknisk afdeling, da pladsen på skolens egen p-
plads er trang, og morgentrafikken stadig er tæt.  
 
Corona: Retningslinjer fra B&U (jf. SST) er sendt ud om 
hjemsendelse og nødundervisning for alle elever lige inden og 
efter jul. Det drejer sig om 5 dage. 0.-1. får udleveret et 
skema med opgaver, som de kan følge, mens 2.-9. modtager 
virtuel undervisning. 
Skolen tilbyder fysisk undervisning på skolen for særligt 
sårbare børn og børn med pasningsbehov. 
 
Fra medarbejderrepræsentanter 
Temauge 47 er afholdt under overskriften fællesskab. Mange 
forskellige fællesskabende aktiviteter gav en vellykket uge 
med god variation til hverdagen.  
 
Lige nu er vi optaget af at få planlagt de sidste dage og at få 
lavet en god afslutning før jul. 
 
APV (trivselsmåling) resultater er netop udkommet. Social 
kapitalmålingen er rigtig god. Den viser gode relationer til 
kolleger, andre grupper på skolen og til ledelsen.  



 
Trivselsmålingen for lærerne er desværre “rød” I flere 
kategorier. Der udvælges fokusområder, som skal bearbejdes 
med i det nye år. 
 
Fra elevrådet 
Elevrådet er ikke repræsenteret 
 
Fra formanden 
 

4. Spørgsmål til meddelelser 
 

Vedr. morgentrafik på Elsted Skole: 
Det er en god idé at opfordre elever til at cykle I skole. 
Vil skolen opfordre forældre til at blive I bilerne. 
Desværre opleves det, at cykler bliver stjålet på skolen, 
hvilket ikke animerer til at cykle i skole. 
Vedr. APV.: 
Skolebestyrelsen spørger om, de kan få APV’en til 
gennemsyn. 

5. Oplæg fra MED-udvalg til ny 
forretningsorden (20 min.) 17.30- 
17.50 v/NGL+TP 
 
 

Punktet udsættes til januar 

6. Status på økonomien: 
Forventet regnskab 2021 (5 min.) 
17.25-17.30 v/BA 
 

Er der er særlige prioriteringer, som bestyrelsen vil pege på. 
 
Større prioriteringer, som skolen prioriterer i 2021: 

- Renovering af skolens udearelser 
- Indkøb af nye borde og stole til 8. og 9. Klasse. 

 
Forventet regnskabet for 2021 og opklarende spørgsmål er 
gennemgået og besvaret. 
 

7. Opdatering af årsplanen (15 
min.) 17.50-18.05 

Årsplanen justeres efter ønsker og punkter, der opstår/ 
flyttes I løbet af året. Formanden ønsker vi gennemgår den 
og evt. Justerer ifht. Fx. Temadrøftelser. 
 
Skolens ordensregler - temadrøftelse 6. april? Vi fastholder 
punktet på aprilmødet. 
 
Lejrskolevirksomhed og ekskursioner? Forslag om at flytte 
drøftelsen til 1. marts, så temaet kan blive færdigdrøftet, 
inden der skal konstitueres ny skolebestyrelse. 
 

8. Evt. (10 min.) 18.05-18.15 
 

Hærværk og ødelæggelser på cykler i cykelskure (Janus): 
Skolen forsøger sig med, om vi kan bruge den nyetablerede 
videoovervågning, så den peger I retning af cykelskurene. 
Bevoksning mellem skole og cykelskure bliver desuden trimmet 
april 2022. Yderligere lader vi tilsyn svinge forbi i skoletiden. Vi 
er opmærksomme på problemet på skolen og arbejder løbende 
på at løse problemet. 
 



Forslag til overvejelse fra skolebestyrelsen. Har man overvejet 
“skofri” skole på Elsted Skole?  

 
 

  

 


