
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Tirsdag 7. juni 2021 
 

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

 
Kl. 17.00-18.30 

Bemærk tidspunktet 
 

Derefter fællesmøde med SFO-forældrerådet  
kl. 18.30-19.30 efterfulgt af sommerhygge. 

Tema: Fritidspædagogisk vision for SFO og UngiAarhus 

 
 
 

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: Janus, Niels Christian, Kim, Jonas, Mette 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendt  

3. Meddelelser (20 min.) 
17.00-17.20 

Til orientering 
a) Skolens ledelse 
Mundtlig prøveperiode i gang, vi har foreløbige 
tilbagemeldinger om gode oplevelser ift. det at gå til prøve. 

’På tværs forum’ for skolebestyrelserne i Nord afprøves næste 
skoleår. Det vil I høre mere om. 

Renovering i skolegården er påbegyndt.  

Nyansættelser: Cecilie Lyngholm Larsen 3.+4 kl., Janne Urbak 
0.kl, SFO Cecilie Højlund Stryhn, Tanja Nielsen, Susanne Mikaela 
Ølholm, No Nissen,  

Lige nu har vi slået en stilling op da Janne Kaasgaard har fået nyt 
arbejde.  

 

b) Medarbejderrepræsentanter 
Vi har fokus på de gode overgange og har informeret om nye 
kontaktlærere til 0., 3. og 6. klasserne. Overlevering er i gang og 
der afholdes overleveringsmøder, så eleverne sendes godt 
videre. 

På nuværende 7. årg. pågår arbejdet med at danne nye klasser i 
denne uge og på torsdag meldes de nye klasser ud til 
forældrene.  Input til denne proces er givet af 



 

 

klasseforældrerådene. 

Planlægning af de sidste uger er godt i gang, hvor mange 
traditioner nu igen vækkes til live. 
9. klassernes sidste skoledag var en god oplevelse for alle. Der 
var en flot samling i hallen for alle skolernes elever. Skolen har 
en god ramme og gode traditioner til afviklingen af sidste 
skoledag og det kommunale alkoholfrie arrangement var også 
forløbet godt. Vi har fået positive tilbagemeldinger derfra.  
 
c) Elevrådet  
Ønske om hyggerum i lokaler der bliver til overs. Vi får trods 
klassesammenlægningen på nuværende 7. klasse ikke lokaler i 
overskud, vi har det samme antal klasser samlet set på skolen. 
 
d) Formanden 

Har sendt et kort høringssvar vedr. det brede børnefællesskab. 

Forvaltningen ønsker at høre om samarbejdet mellem 

Skolebestyrelsen og SFO forældreråd, og der afholdes møde i 

næste uge. Niklas deltager i dette møde. Niklas deltager også i 

de kommende ansættelsessamtaler vedr. lærerstilling i 

indskolingen. 

Elsted Skoles venner er forsat hvilende. Der skal afholdes 

generalforsamling, hvis den skal vækkes til live igen.  
 

4. Spørgsmål til meddelelser (10 min.)  
17.20-17.30 

Vedr. klassesammenlægning: Hvad er det I har villet opnå? 
Bliver dette evalueret? Processen vil blive evalueret med 
forældrerådene.  
Den alkoholfrie sidste skoledag betød en god fest om aftenen 
for både børn og voksne. Husk at have fokus på den gode 
kommunikation næste år, også fra forvaltningen.  
Tilbagemeldinger fra både kollegaer og elever har været 
overraskende positivt. De peger på nogle praktiske ting: 
skiltning, ordentlig mad og det var godt at der kom en bus og 
hentede. Det har været fint at det var alkoholfrit og at det var 
obligatorisk – for så blev vi sammen.  

5. Status på økonomien (5 min.) 17.30-
17.35 v/KS 

Til orientering 
Mulighed for at stille spørgsmål til kvartalsregnskabet. 
Se bilag.  

 

Elevtalsprognosen justeres løbende, der er normalt 
usikkerheder omkring sommerferien ift. elevtal. 

6. Planlægning af kommende skoleår (15 
min.) 17.35-17.50 v/KS 

Til orientering 

Vi har haft en god proces for fagfordelingen. Der er tradition for 
dialog og at finde fælles løsninger for de knaster, der måtte 
opstå. Processen er nu landet og vores skemalægger har fået 
data til at lægge skema ud fra.  

Principperne for skemalægning ligger til grund for det arbejde, 
som skemalægger laver. Skemaet skal Skolebestyrelsen give 
udtalelse til på næstkommende Skolebestyrelsesmøde 

 

Vi har vacante stillinger og disse kan ikke garanteres besat inden 
sommerferien, hvorfor vi heller ikke sikre, at det kan meldes ud 



 

 

inden ferien.  

7. Evaluering af årsplan for 
skolebestyrelsen (20 min.) 17.50-
18.10 v/NGL 

Til drøftelse 

Vi evaluerer årsplanen 2021/22 og drøfter vores prioriteringer 
for skoleåret 2022/23. 

Bilag:  

- Opdateret årsplan 2021/22 

- Udkast til årsplan 2022/23 

- Principoversigt for Elsted Skole 

Evaluering af årsplanen. Vi er for optimistiske i vores 
planlægning.  
  
Niklas opdaterer årsplanen med bla:   
Kommunikation fra møderne til forældrene  
Dialogmøde med SFO-møde  
  
Temadrøftelser: hvordan skal disse prioriteres? 

Vi skal have afsluttet Lejrskole.  
Opdatering af principper  
1:1 løsningen, afventer svar fra forvaltningen   
Skolens kommunikationsstrategi – herunder brugen af Aula, 
hvordan bruges det?  
Samarbejdet mellem skole og hjem – fylder meget i de interne 
drøftelser lige nu. Efter Corona oplever skolen et øget behov for 
samarbejdet med klasseforældrerådene, det gensidige 
forpligtende samarbejde har vi et behov for at få drøftet. Hvad 
er klasseforældrerådenes opgave - forventningsafstemme? Det 
er ikke kun et arrangementsudvalg – hvordan skabes god 
Klassetrivsel i samarbejde skole og hjem. Vi skal finde en form 
for hvordan kommunikationen skal være. Hvordan kan Aula 
blive opdateret med forældrerådene - det tekniske fungerer pt 
ikke optimalt.  
  
Kan vi arbejde med forberedelsen til Skolebestyrelsesmøderne? 
Vi bruger meget tid på at komme ind i drøftelserne, kigge på 
proces eller hjælpespørgsmål i en dagsorden. Kan vi blive mere 
skarp i fokus/formål med drøftelserne? Blive mere hands-on – 
for at kunne følge op i hverdagen på skolen.  
Kan en temadrøftelse rammesættes på det foregående møde 
som et decideret punkt på dagsordenen, som en forberedelse til 
næste møde? 

Måske gå med færre temadrøftelser og mere kvalitet. 
Niklas opdaterer årsplanen med input fra dagens drøftelser.  
  
 

8. Evt. (5 min.) 18.10-18.15 Niklas stopper som formand. Kristian siger tak for det gode 
samarbejde. 

9. Punkter til næste møde (5 min.) 
18.15-18.20 v/NGL 

Til opsummering og drøftelse 
Mandag 29. august – fysisk møde kl. 17.00: 

• Konstituering af skolebestyrelsen 
o Skolebestyrelsens kontaktpersoner 
o Lærerens Dag primo oktober 

 



 

 

Kl. 17.30, spisning, Ordinært møde kl. 18.00 

• Forventningsafstemning, herunder roller og 
ansvar som medlem af bestyrelsen 

• Status på økonomien: Halvårsregnskab 2022 

• Skolebestyrelsens årsplan (til godkendelse) 

• Skemaer (til udtalelse) 

• Skolens indsatsområder i skoleåret 2022/23 

 


