
 

 

 

 
Referat 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag 6. april 2022 
 

Mødet afholdes i mødelokale 2 
På administrationsgangen, første dør på højre hånd 

 
Kl. 17.30-20.00 

Spisning og skolebestyrelsesmøde 

 
 
 

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

 Afbud: elevråd, Troels P, Kristine, Niels, Kasper, Mette, Jonas  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt  

2. Godkendelse af referat Godkendt 

3. Meddelelser (15 min.) 
18.00-18.15 

Til orientering 
a) Skolens ledelse 
Skoleårets planlægning: orientering om mobilitetsdage i Aarhus. 
Vi har pt en stilling i puljen. Vi skal ansætte til næste skoleår, 
som det ser ud nu. Vi får 4 børnehaveklasser til næste skoleår. 
Fagfordeling: starter efter påske, god tradition med stor 
inddragelse af personalet.  
Ukraine: Aarhus Kommune har oprettet et modtagehus på 
Frydenlundskolen og et midlertidigt skoletilbud. Der vil også 
blive oprettet modtageklasser rundt på skolerne i kommunen, 
og lige nu er Elsted Skole ikke udpeget. Naturlig udfordring ift. 
at rekruttere personale til dette.  
Klassesammenlægningen af nuværende 8. klasse: Der har været 
evaluering af processen omkring sammenlægningen sammen 
med klasseforældrerådene på årgangen. 
Renovering af udeareal: opgaven har været i udbud, og skolen 
har fået 3 tilbud. PlanLeg har vundet udbuddet. Processen 
sættes i gang nu med forventning om at være færdige til 
sommer.  
Sidste skoledag for 9. kl.: reduceret prøveplan, nyt tiltag 
kommunalt for at afvikle en alkoholfri sidste skoledag fra kl. 
12.30-16 på Grimhøjfestivalplads 
 
b) Medarbejderrepræsentanter 
Berlin-tur for 8.årg i uge 17. Der afholdes et virtuelt klassemøde. 
Udvidet bemanding, vi har en AKT-indsats på årgangen som 



 

 

fortsætter på turen. Håndholdtindsats vil også være deltagende 
på turen, da vi har elever i særlige undervisningsforløb som 
støttes på denne måde.  
 
c) Elevrådet  
Der afholdes elevrådsmøder, men der er et opsamlingsarbejde 
ift. rutiner og deltagelse/elevernes stemme ind på 
bestyrelsesmødet. Skolen vil rammesætte når der 
sammensættes en nyt elevråd.  
Elevrådet anvender deres trivselsmidler til vandposter på 
skolen.  
 
d) Formanden 
Er blevet interviewet til LystrupLIV ift. skolevejsanalysen. 

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

Asfalt ved cykelskurene? Skolen er undersøgende ift. løsninger 
både v. cykelskurene samt skolegården – det er dyrt at asfaltere.  
Kommunikation ift. udearealer – det kommer 
Modtageklasser: kan man finde på at flytte vores DSA-
medarbejdere til de nye modtagelsesklasser? Kristian: Der er 
ikke en kommunalstrategi vedr. dette.  

5. Principper for budgetlægning og 
regnskab (15 min.) 18.20-18.35 v/NGL 

Til godkendelse 
Principper for budgetlægning og regnskab ønskes justeret efter 
indførelsen af budgettildelingsmodellen i Aarhus Kommune.  
 
Bilag: 

- Udkast til revideret princip for budgetlægning og 
regnskab 

 
Obs – skal der være et fast punkt på dagsorden at tale om 

klassekvotienterne og elevtal på kommende årgang.  
 
Godkendt, med enkelte rettelser. NGL retter til og sender ud, så 

det kan komme på hjemmesiden.  

6. Budget 2022 (20 min.)  
18.35-18.55 v/TBG 

Til godkendelse 
Budget for 2022 gennemgås med de hensigtserklæringer og 
prioriteringer, som er blevet adresseret på bestyrelsesmøderne i 
januar og marts. 
 
Bilag: 

- Budget 2022 (SFO + Undervisning) 

Budget gennemgås af Tina. 

Generelt er der budgetteret med det normale forbrug, og ikke 
regnskab fra år der er påvirket af corona. 

 

Budget – undervisning: 

Spørgsmål til:  

el, vand, varme: Det er lavet en vurdering ud fra tidligere år 
samt stigning i priserne. Efter energirenoveringer har vi ikke haft 
et fuldt år pga. corona.  

It og telefoni: stigning da det tidligere har været konteret på 
andre konti 

Stigning i undervisningsmidler, i 2021 var der et mindre forbrug 



 

 

pga corona. Der er budgetteret med det som blev anvendt 
inden corona. 

Der er ønske om at få en generel drøftelse i bestyrelsen om 
kantinen på skolen. Skal kantineudvalget genoplives? 

 

Budget er udarbejdet således, at der anvendes ca. 1,5 mio. kr. af 
det akkumulerede overskud til den længe ventede renovering af 
udearealerne/skolegården samt indkøb af skolemøbler til 7. 
årgang (dermed er ønsket om nye skolemøbler til hele 
udskolingen nået). Det akkumulerede overskud forventes ultimo 
dette budgetår at blive på 1,14 mio., hvilket er på et fornuftigt 
niveau, når skolen har som princip at have et budget i balance 

Budget – SFO: 

Akkumuleret overskud ved udgangen af 2022 ca. 400.000 kr. 

 

Der er ønske om at se regnskabstal, budgettal samt budgettal 
fra foregående år i samme oversigt. 

 

Bestyrelsen godkender budget for hhv. undervisning og SFO, og 
har i forbindelsen med budgetgennemgangen godkendt en 
klassesammenlægning på nuværende 7. årgang (kommende 8. 
årgang). 

 

Kommentarer: 
Aarhus kommune underfinansierer skolerne ift. gennemsnittet 
på landsplan – hvordan forholder skolebestyrelsen sig til dette? 

Bestyrelsen er blevet medlem af Skole Forældre, og forventer at 
kunne bakke op om tiltag den vej.  

Der lægges op til i Distrikt Nord at lave et forum for 
skolebestyrelserne for at kunne sparre og give sin mening til 
kende.  

Stigende klassekvotienterne efter den nye tildelingsmodel. Det 
var en omfordeling af midler. Det er en fælles problemstilling for 
skolerne, som kan løftes i samarbejde med andre 
skolebestyrelser.  

7. Valg til skolebestyrelsen 2022/23 (10 
min.) 18.55-19.05 v/NGL 

Til drøftelse 
Gennemgang af proces- og tidsplan herunder kort 
forventningsafstemning ift. kommunikation/markedsføring om 
valget. 

 

Bilag: 

- Proces- og tidsplan for valg til skolebestyrelsen 

- Oversigt over forældrerepræsentanter på valg 

 

Kristine genopstiller 

Troels (overvejer) 

Kim genopstiller 

Niels genopstiller ikke 

Niklas genopstiller ikke (ej elever på skolen i nyt skoleår) 

Alle suppleanter er også på valg 



 

 

 

Justeringer til tidsplan: 

Dato for udsendelse 21.4 sender Kristian ud og Niklas laver 
motivation i løbet af weekenden. 

Niklas og Kristian justerer til og aftaler nærmere.  

 

Niklas vil gerne lave overlevering til ny formand 

8. Oplæg fra MED-udvalg til ny 
forretningsorden (30 min.) 19.05-
19.35 v/NGL 

Til beslutning 
MED-udvalgets ønske om flere medarbejderrepræsentanter i 
bestyrelsen har afstedkommet et behov for en dialog om hvad 
det er for en repræsentation, et mandat og ansvar de enkelte 
bestyrelsesroller har. Dette er bl.a. sket med oplæg fra Børn og 
Unge. Der træffes beslutning om svar til MED-udvalget.  

 

Skubbes til næste møde, ønsker et større fremmøde ved 
beslutning.  

Motivationen fra MED-udvalget skal med som bilag til næste 
møde 

9. Planlægning af det kommende 
skoleår, brug af § 16 e (15 min.) 
19.35-19.50 v/KS 

Til orientering og godkendelse 
Som følge af enighed i Folkeskoleforligskredsen om, at der også i 
det kommende skoleår skal være mulighed for at konvertere al 
understøttende undervisning, orienterer ledelsen om brug af § 
16 e og ønsker bestyrelsens godkendelse heraf i forlængelse af 
den allerede godkendte timefordelingsplan og brug af § 16 a + 
b. 

 

Timefordelingsplanen er godkendt i SB. SB har også godkendt at 
§16b og §16d benyttes. 

Der er i kommende skoleår mulighed for at anvende §16e. Det 
handler om frihedsgrader ift. anvendelse af den understøttende 
undervisning.   

Vi ønsker at anvende §16e inden for de nuværende ringetider. 
Det vil give mulighed for at klubben bliver 2-voksen i 2 lektioner 
om ugen i stedet for at klubben har to uuv-timer, dvs at 
skoledagens længde bliver 2 timer kortere. Derudover vil det 
kunne give flere 2-voksen timer på flere årgange.  

 

SB godkender at §16e anvendes. 

10. Evt. (5 min.) 19.50-19.55 Forslag til at Skolebestyrelsen bliver repræsenteret første 
skoledag for nye elever, hvis muligt vil Kim gerne deltage.  

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

Til opsummering og drøftelse 
Torsdag 5. maj – fysisk møde kl. 17.30: 

• Valgfagsudbud 2022/23 (til orientering) 

• Planlægning af kommende skoleår – status (til 
orientering) (K) 

• Status på 1:1 ordningen (til orientering) – ét år tilbage af 
ordningen, nyt fra Børn og Unge? (K) 

• Pkt 8 fra i dag skal have 30-40 min 

• Temadrøftelse: Lejrskolevirksomhed og ekskursion (K) – 
denne kan flyttes til ny bestyrelse 

• Evt. opdatering af Forretningsorden (til 2. godkendelse) 



 

 

 
Juni mødet – fællesmøde med SFO-forældrerådet, revideret 

samarbejdsaftale så det er afstemt med den nye vision for 
det fritidspædagogiske område 

 


