
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Mandag 24. januar 2022 
 

Mødet afholdes på Microsoft TEAMS 
 

Kl. 18.00-20.00 
Skolebestyrelsesmøde 

 
Derefter fællesmøde  

med SFO-forældrerådet 
Kl. 20.00-21.00 

 
 
 

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

  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendt – underskrives på kommende fysiske møde. 

3. Meddelelser (15 min.) 
18.00-18.15 

Til orientering 
a) Skolens ledelse 

Der er fokus på overdragelse fra Birgitte til Kristian. 
Elsted skole er blevet udvalgt til SoMe-prototype-skole i 
kommunikationsafdelingen i Aarhus kommune. 
Skolen har i en periode været hårdt ramt af Corona blandt 
elever og personale. 
Vi oplever at personalet virkelig rykker sammen for at løse 
opgaven. Derudover oplever vi stor opbakning og forståelse 
fra forældrene. 
På seneste skolebestyrelsesmøde blev der spurgt til APV. Det 
kan skolebestyrelsen bede om som en del af 
skolebestyrelsens tilsynsopgave. Hvis dette ønskes, så skal 
det sættes på som et punkt. 
Majbrith Frøsig Christensen begynder som konstitueret 
viceskoleleder og pædagogisk leder i udskolingen d. 1. 
februar. Majbrith har sendt en hilsen på Aula. 
 



 

 

b) Medarbejderrepræsentanter 
Alle medarbejderne er ved godt mod og løser i fællesskab 
den specielle situation med mange Coronasmittede. 
9. årgang har f.eks. formået at gennemføre terminsprøverne 
med mulighed for også at deltage online. 
Vi venter, at der efterhånden kommer flere elever og 
medarbejdere tilbage i skole. 
Undervisningen bærer præg af, at det er en særlig situation. 
Processen med trivselsundersøgelsen er i gang i hele 
personalegruppen. Arbejdsmiljøgruppen vil herefter udpege 
indsatser/tiltag. 

 
c) Elevrådet 

- 
  
d) Formanden 

 
Elsted skole er blevet medlem af ”Skole og forældre”. 
 
Der kvitteres stor deltagelse fra alle sider ift. møde med 
kommunen om skolevejsanalysen. 
 
 

 

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

Spørgsmål er afklaret. 

5. Besøg af Fællesrådet (20 min.)  
18.20-18.40 v/BA 

Til drøftelse 

Skolebestyrelsen får besøg af Fællesrådet v. Formand Flemming 
Larsen og skal tænkes ind i vores ønske om et tættere lokalt 
samarbejde og vores princip herfor. 

 

Flemming fortæller om fællesrådet og ambitionerne om at lave 
børne- og ungemiljøer i Lystrup som en del af den igangværende 
helhedsplan for området. 

Der inviteres til forældres deltagelse i dialoggrupper. Det kan ske 
ved at kontakte fællesrådet via www.8520.dk. 

 

Der ønskes sendt information om fællesrådets arbejde direkte til 
skolens forældre. 

 

Flemming sender et brev til skolebestyrelserne i området med 
invitation til opstartsmøde. 

 

6. Budget 2022 – rammesætning og 
prioritering (20 min.) 18.40-19.00 
v/BA 

Til beslutning 
Til brug for det kommende budgetarbejde ønsker ledelsen 
bestyrelsens godkendelse af følgende: 

• Hensigtserklæringer ift. lejrskoler og ekskursioner 

• Brug af opsparede midler: Skolens udendørs læringsrum 
 
 
Antallet af elever på de enkelte årgange er af afgørende 
betydning i den nuværende tildelingsmodel. Det kan medføre 

http://www.8520.dk/


 

 

klassesammenlægninger. 
Vi er meget opmærksomme på at følge elevtallene tæt, så vi kan 
være så rettidige som muligt. 
Frem mod kommende skoleår har vi fokus på nuværende 7. 
årgang der pt. har 85 elever. 
 
Lejrskoler: Der planlægges med en fastholdelse af en Berlintur 
for 8. årgang. Der arbejdes med at finde løsninger ift. 
medfinansiering med hjælp fra elever, forældre og 
lokalsamfund. 
Derudover arbejdes der med mulige ture for andre årgange. Der 
afsøges muligheder for at gøre dette indenfor den eksisterende 
økonomi. 
Ønskescenariet er en tur på 4. årgang (1-2 overnatninger) – 
gerne fra skoleåret 2023-24. 
 
SFO har allerede nu ture for de yngre klasser. 
 
Opsparede midler: Skolen har et akkumuleret overskud, der 
bringes i spil til at realisere den plan der er udarbejdet for 
udvikling af skolens udeområder. Der planlægges med at 
afsætte 1,0-1,3 millioner kr. i kommende budgetår. 
 
Skolebestyrelsen tilslutter sig følgende: 

- der afsættes 2500 pr. elev til lejrtur for nuværende 8. 
årgang, og skolebestyrelsen ønsker at fastholde en tur 
på 8. årgang. 

- at mulighederne for delvis finansiering af lejrture vha. 
elever, forældre og lokalområdet afsøges. 

- at der arbejdes hen imod også at give mulighed for en 
tur for 4. årgang. 

- at der i budget 2022 afsættes 1,0-1,3 millioner kroner af 
det akkumulerede overskud til realisering af planerne for 
skolens udearealer. 

- at der i forhold til budgettet er særlig opmærksomhed 
på elevtallet på kommende 8. årgang. 

 
 

7. Timefordelingsplan 2022/23 (20 min.) 
19.00-19.20 v/KS 

Til drøftelse 
Timefordelingsplan 2022/23 ønskes drøftet og bestyrelsen 
orienteres desuden om ledelsens udspil vedr. brug af §16 b og d 
næste skoleår. 

 

Punktet er udsat til kommende møde, hvor der afsættes ekstra 
tid. 
 

8. Oplæg fra MED-udvalg til ny 
forretningsorden (25 min.) 19.20-
19.45 v/NGL+TP 

Til beslutning 

MED-udvalg ønsker en opdatering af skolebestyrelsens 
forretningsorden ift. valg af medarbejderrepræsentanter. 

TR og AMR for pædagogerne deltager under dette punkt. 

 

Der er ikke mulighed for at definere hvilke faggrupper der 
vælges som medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen. 



 

 

Skolebestyrelsen kan alene forholde sig til antallet. 

 

Medarbejderrepræsentanterne ønsker at punktet sættes til 
afstemning i skolebestyrelsen. 

 

Grundet behov for yderligere dialog om emnet traf 
skolebestyrelsen ikke en beslutning på dette møde. 

 

Niklas har rammesætning klar til videre behandling og evt. 
afstemning på kommende skolebestyrelsesmøde. 

9. Evt. (5 min.) 19.45-19.50  
Skolebestyrelsen ønsker Birgitte held og lykke på 
Tranbjergskolen de kommende måneder. 
 

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

Til opsummering og drøftelse 
Tirsdag 1. marts – fysisk møde kl. 17.30: 

• Afsluttet regnskab 2020 (til godkendelse) 

• Budget 2021: Status på budgetlægning og gennemgang 
af handlemuligheder (til drøftelse) 

• Timefordelingsplan 2022/23 (til godkendelse) 

• Evt. opdatering af Forretningsorden (til 1. godkendelse) 

 


