
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

onsdag den 13. september 2017 
 

kl. 18:00-20:30 i mødelokale 1 
 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud: 

Niklas Grønlund Lind, Mette Søberg, Nick Pedersen, Tina Bröner 
Grimm, Kasper Bilenberg, Thomas Bækbo, Annette Lindblad 
Væring, Laura Calderon Øregaard, Camilla Wolff, Kristine 
Grønkjær 
 
Bo Gustafsson deltog under pkt. 1.  
Mette Purup deltog til og med pkt. 7. 
 
Tomas Hansen, Troels Lund Rasmussen 
 

1. ESV-bestyrelse 
v/NGL (20 min.) 

Tidl. formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson deltog for at 
orientere om baggrunden for oprettelsen af Elsted Skoles Venner. 
Foreningen har ligget stille i nogle år. 
 
Elsted Skoles Venner har et indestående i banken, som ønskes 
udbetalt mhp. etablering af en discgolfbane på skolens matrikel, 
hvorfor der er behov for at få genskabt en bestyrelse. Der 
afholdes således en generalforsamling og et bestyrelsesmøde. 
 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

3. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 7. juni 2017 blev godkendt. 

4. Meddelelser  
a Skolens ledelse 
b Medarb.rep. 
c Elevrådet 
d Formanden 

Ad a) 
• Elevtallet pr. 5/9 var 824 elever, hvilket er det elevantal, 

som skolen får sin ressourcetildeling efter. 
• Skolens beredskabsplan er opdateret og indeholder nu 

også bl.a. en beredskabsplan i tilfælde af bombetrussel og 
væbnede trusler. For nuværende er det skolens 
ringeklokker og tyverialarm, der alarmerer skolen. På sigt 
vil der blive monteret et moderne varslingsanlæg i alle 
Børn og Unges bygninger. Der afholdes beredskabsøvelse 
for alle senere på måneden. 

• Skoleåret er kommet godt i gang, og der er pt. et meget 
lavt sygefravær blandt medarbejderne.  

• I uge 38 gøres der igen en indsats ift. parkeringsdisciplinen 
på skolens parkeringsplads. 

Ad b) 
• Man er kommet godt i gang efter sommerferien. 

Læringsportalen (Min Uddannelse) fylder en del i øjeblikket 
for lærerne ift. at få erfaring med at bruge portalen. 



 

 
Ad c) 

• Første møde i elevrådet er fredag den 15/9, hvor der 
udpeges medlemmer til skolebestyrelsen. 
 

Ad d) 
• Der er udarbejdet en skolevejsanalyse, hvor der er 

prioriteret forskellige tiltag, herunder justering af 
lysregulering. 

• Der er udsendt orientering til alle forældre om vigtigheden 
af klasseforældreråd. 

• Der er udsendt et velkomstbrev til nye forældre og nye 
medarbejdere på skolen med betoning af Elsted Skoles 
fællesskab og skolens indsatsområder. 

• Der vil senere på året blive udsendt flere nyhedsbreve. 

• Tomas Hansen har valgt at trække sig fra skolebestyrelsen. 
 

5. Spørgsmål og 
bemærkninger til 
meddelelser 

Ledelsen og medarbejdere bifalder de udsendte velkomstbreve, 
som synliggør skolebestyrelsen og dens arbejde. 
 
Der var en bemærkning til skolevejsanalysen vedrørende et 
trådhegn, som blev noteret. 

6. Forældretilfreds- 
hedsundersøgelse 
skole/SFO 

Skolebestyrelsen hæfter sig ved en generel positiv udvikling i 
forældretilfredsheden. Undersøgelsen identificerer nogle 
opmærksomhedspunkter: 
 

• Digital kommunikation 
• Fysiske rammer 

• Bevægelse 
• Overgang fra dagtilbud til skole 

 
Undersøgelsen har, udover at være drøftet mellem 
forældrerepræsentanterne, også været på dagsordenen i skolens 
MED-udvalg. Den er desuden blevet drøftet i SFO-forældrerådet, 
hvor man især er optaget af at undersøge, hvad der ligger bag 
besvarelserne vedrørende overgangen fra dagtilbud til skole. 
Der gøres pt. meget i forbindelse hermed, men det kan også 
være interessant at være undersøgende på 
forventningsafstemning med nye forældre. Der er de sidste par år 
også lavet evaluering af skolestarten med nogle af de nye 
forældre, hvilket har givet rigtig gode input. 
 

7. Det fremadrettede 
samarbejde 
mellem 
skolebestyrelse og 
SFO 

Der findes en gammel samarbejdsaftale mellem skolebestyrelse 
og SFO fra 2011, som skal revideres. 
Niklas laver et udkast til ny samarbejdsaftale, hvor der bl.a. 
lægges op til ét årligt fællesmøde og ét årligt møde mellem 
skolebestyrelsesformand og formanden for SFO-forældrerådet. 
Der lægges desuden op til et tættere løbende samarbejde.  
Hertil kommer en rammesætning fra rådmanden om, at 
samarbejdsaftalen skal indeholde noget om ressourceflow mellem 
undervisningsdel og sfo. 
 



 

8. Årsplan for 
skolebestyrelsen 

Forældrerepræsentanterne har drøftet forslag til optimering af 
drøftelserne på møderne i skolebestyrelsen. 
Der skal afsættes tid til temadrøftelser af udvalgte temaer. 
På mødet før afsættes det sidste kvarter til at lave aftaler om 
forberedelse af punkterne til det næste møde. 
Årsplanen justeres i overensstemmelse hermed. 
 

9. Lærerens Dag 
d. 5. oktober 

Forældrerepræsentanterne ønsker at markere Lærernes Dag og 
bestiller æbler i kantinen til uddeling i personalerummet. 
Desuden undersøges det, om der kan laves et opslag på 
infoskærmen med markering af dagen. 
 

10. Status på økonomi Orientering om halvårsregnskabet var udsendt forud for mødet. 
Det blev bemærket, at det er vigtigt, at det bliver kommunikeret 
ud til forældrene, hvilke investeringer der er udsat til 2018 og 
hvorfor. 
Skolebestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om at fremrykke 
udskiftningen af gamle smartboards til nye projektorer. 
 
Skolebestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning. 
 

11. Skolebestyrelsens 
godkendelse af 
skemaer 

Udsættes til næste møde. 
 

12. Evt. Skolebestyrelsen besluttede, at der inviteres til forældremøde 
vedr. nyt værdiregelsæt og antimobbestrategi i uge 41. 
 

13. Punkter til næste 
møde 

• Rundtur efter renovering af Pileengen 

• Principper for skemalægning, herunder godkendelse af 
skemaer (MS forbereder oplæg) 

• Principper for planlægning af undervisningen (MS forbereder 
oplæg) 

• Principper for godkendelse af undervisningsmidler (MS 
forbereder oplæg) 

• Temadrøftelse: Digital kommunikation på Elsted Skole 
o Hvorfor er scoren lav – hvad efterspørges? 
o Hvilke data har vi om kommunikationen? 
o Emnerne skal skilles ad: Hvem er brugerne? 

Kommunikationsmidler? Mål med kommunikationen? 
o Forslag om at bestyrelsesmedlemmerne noterer og 

inddeler information fra skolen fra nu af og indtil næste 
skolebestyrelsesmøde i tre kategorier: 

➢ Relevant og need to know 
➢ Nice to know 
➢ Irrelevant 

 


