
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Torsdag 5. maj 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 

 Tilstede: Niklas, Troels, Kristine, Anja, Kasper, Mette, Troels, 
Thomas, Kristian, Majbrith 

1. Godkendelse af dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat godkendt 

3. Meddelelser (15 min.) 
18.00-18.15 

Til orientering 
a) Skolens ledelse 
b) Medarbejderrepræsentanter 
c) Elevrådet  
d) Formanden 
 
Udearealerne er ved at blive ombygget. Der er hængt en stor 
oversigt op over planen ved indgangen på skolen. Hvis alt går 
som planlagt, vil det være færdig inden sommerferien. 
 
Balladedag er gennemført i dag for første gang på Elsted Skole. 
Dejligt at kunne samle så mange af byens børn på skolen. 
 
Der har været afholdt møde for klasseforældreråd og forældre 
på 7. årg. ift. klassesammenlægningen. Forældrene virker trygge 
ved den proces som er præsenteret. Der laves evaluering med 
klasseforældrerådene inden jul.  
Forældrerådene tilkendegav på mødet deres frustration over 
budgettildelingsmodellen i Aarhus samt at der kan være op til 
28 elever i en klasse.  
 
8. årg. har været i Berlin, det har været en god tur. Lærerne er 
glade for at skolen sammen med bestyrelsen prioriterer at 8. 
årg. kan komme på lejrtur til Berlin. Levereglerne har været en 
god støtte til arbejdet før, under og efter turen. 



 

 

 
Der har været bestyrelsesvalg uden kampvalg. Vi har en 
opmærksomhed fremadrettet på at kunne rekruttere en 
bestyrelse. Vi oplever en god konstruktiv forældreopbakning i 
klasseforældreråd og SFO-forældreråd, men det har været svært 
at sammensætte en bestyrelse, og den nye bestyrelse har ingen 
suppleanter. Kristian og Niklas kvitterer for at de nuværende 
medlemmer og suppleanter har stillet sig til rådighed, så vi har 
en beslutningsdygtig bestyrelse. Skolen har brug for en stærk 
skolebestyrelse. 
 
Mobilitetsdagene: en lærer har søgt en stilling i en 
modtagelsesklasse på en anden skole, og vi har ansat en lærer 
med en naturfaglig baggrund. 
 
Vi har slået to faste stillinger op: en til børnehaveklassen og en 
til indskolingen.  
 
De skriftlige prøver er gennemført med enkelte udfordringer 
pga. de digitale systemer skolen skal bruge for at kunne 
gennemføre prøverne. Eleverne har håndteret prøvesituationen 
rigtig flot.  
 
Sidste skoledag for 9. kl. er d. 20. maj. Programmet er styret af 
at der politisk er et ønske om at gennemføre en alkoholfri sidste 
skoledag for alle elever i Aarhus Kommune på 
Grimhøjfestivalpladsen fra kl. 12.30-16.  
 
Den fritidspædagogisk vision for SFO vil komme til gennemsyn 
til næste bestyrelsesmøde. 
 
Niklas har fået en forældrehenvendelse ift. at de ældste elever 
har mulighed for gå uden for skolens område i pauserne, den er 
håndteret i et samarbejde mellem Kristian og Niklas. At kunne 
bevæge sig uden for skolens område er en del af at kunne øve 
og træne at være på egen hånd. Skolens leveregler gælder også 
når man bevæger sig uden for skolens område.  
 

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

Arbejdet med leveregler, det lyder godt. 
 
Vi oplever at Brugsen af og til uddeler gratis boller, is, ler mm. 
Kan der sammen med Brugsen sættes fokus på hvordan dette 
kan gøres, så eleverne ikke bare tager så store mængder, at det 
efterlades rundt omkring skolen. 
Skolen har et godt samarbejde med Brugsen. 
 
Kan det gøres mere synligt hvad skolebestyrelsen laver for at 
skabe opmærksomhed på bestyrelsens arbejde. Kan der lægges 
noget på de sociale medier eller på Aula efter et møde, hvor kan 
opgaven løses? Kan forældrene på skift formulere tre linjer der 
kan lægges op. Ønske om at dette drøftes på kommende møde. 

 
5. Valgfagsudbud 2022/23 (15 min.) 

18.20-18.35 v/MF 
Til orientering 
Der gives en orientering om skolens valgfagsudbud og det 



 

 

samlede valgfagskatalog i samarbejde med ungdomsskolen. 
 
Der findes i materialet både lokale og bydækkende valgfag. 
Afstanden til de bydækkende valgfag er en udfordring. Skolen 
har en opmærksomhed på at udvide samarbejdet og gøre det 
mere attraktivt at vælge de bydækkende. 
 
Valgfagsmaterialet vedhæftes referatet. 
 

6. Oplæg fra MED-udvalg til ny 
forretningsorden (60 min.) 18.35-
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.  

 

Bilag: 

- Oplæg fra MED-udvalg 

 

Formålet er at kunne give MED-udvalget et svar i dag. 

Motivation fra medarbejderrepræsentanterne. Der er et ønske 
om at have en medarbejder mere med for at repræsentere 
skolen bredt. Pædagogerne ønsker også at kunne deltage i 
skolebestyrelsens arbejde. 

Processen: der har været en drøftelse tidligere, Hans Slot fra 
B&U har været inviteret til at fortælle om bestyrelsesarbejdet 
og nu i dag, hvor der skal træffes en beslutning.  

 

Overvejelser v. Niklas 

Behov for at afstemme mandat og roller ind i bestyrelsen. 

Bestyrelsen har følt sig godt klædt på af det nuværende antal 
medarbejderrepræsentanter. Hvordan kan skolen sikre at 
medarbejderne føler sig klædt på? 

Hvordan får vi løftet forældrenes stemmer bedre ind i 
bestyrelsen? 

Fordeling i bestyrelsen – hvad ønskes ift. balance mellem 
medarbejderrepræsentanter og forældre? 

Skolebestyrelsen kan ikke beslutte hvem de tre repræsentanter 
repræsenterer, men kun beslutte antallet i bestyrelsen. 

 

Kommentarer:  

Anerkende at medarbejderne gerne vil deltage i bestyrelsens 
arbejde 

Skolebestyrelsen kan ikke garantere fordelingen 

Valget skal ikke tvinge en 3. person ind, det skal være 
lystbetonet.  

Flertallet skal være mellem de forældrevalgte, når der skal 
stemmes. Vi skal ikke ende i en situation hvor skolebestyrelsen 
ikke kan gennemføre en afstemning pga. fordelingen. 

Dette forslag er et udtryk for at medarbejderne gerne vil klæde 
en bestyrelse godt på og et ønske om at skabe de bedste 



 

 

betingelser for at repræsentere medarbejderne i bestyrelsen. 

Et ressourceperspektiv: en medarbejder vil skulle løse en 
opgave i bestyrelsen i stedet for en anden på skolen.  

Opmærksomhed på at forretningsordenen skal justeres ift. 
beslutningen.  

 

Beslutning: 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig jf. forretningsordenen, 
flertallet er for forslaget med stemmerne 6 for og 2 imod. 

 

Der skal laves en justering af forretningsordenen så bestyrelsen 
ændres fra de nuværende to medarbejderrepræsentanter til to 
max tre ordinære medarbejderrepræsentanter.  

 

Vedtagelse af ændring i forretningsordenen sker på to 
ekstraordinære møder, der indkaldes til i næste uge på Teams.  

7. Planlægning af det kommende skoleår 
- status (15 min.) 19.35-19.50 v/KS 

Til orientering 
Ledelse- og medarbejderrepræsentanter orienterer om det 
igangværende arbejde med planlægning af det kommende 
skoleår. Hvilke forhold er man særlig optaget af eller 
opmærksomme på?  

 

Dette punkt blev udskudt. 

8. Evt. (5 min.) 19.50-19.55 Dette punkt blev udskudt. 

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

Til opsummering og drøftelse 
Tirsdag 7. juni – fysisk møde kl. 17.00: 
 
Skolebestyrelsesmøde kl. 17.00 – 18.30 

• Status på økonomien: Kvartalsregnskab 

• Planlægning af kommende skoleår – status 

• Evaluering af årsplan for skolebestyrelsen 2021/22 samt 
udkast til årsplan for 2022/23 

Fællesmøde med SFO-forældrerådet kl. 18.30 – 19.30,  
herefter sommerhygge 

Tema: Fritidspædagogisk vision for SFO og UngiAarhus 

 


