
 

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

tirsdag den 28. august 2018 
 

kl. 17:30-20:00 i mødelokale 1  
 

(Skolebestyrelsens konstituering kl. 17.00-17.30) 
 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
Afbud: 

Niklas Grønlund Lind, Mette Søberg, Nick Pedersen, Tina Bröner 
Grimm (ref.), Troels Pedersen, Thomas Bækbo,  
Annette Lindblad Væring, Laura Calderon Øregaard, Troels Lund 
Rasmussen, Kristine Grønkjær, Kim Vogel, Jonas Odgaard Thomsen, 
Hanne Kirkbak Walther. 
 
Camilla Wolff 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra 7. juni 2018 blev godkendt. 

3. Præsentation af den 
nye skolebestyrelse  

Præsentationsrunde i den nye skolebestyrelse 

4. Gensidige 
forventninger til 
samarbejdet i 
skolebestyrelsen     

Vigtigheden af tillid og åbenhed i skolebestyrelsesarbejdet blev 
understreget.  
 
Der har tidligere været arbejdet med både form og indhold på 
møderne m.h.p. at optimere mødetiden bedst mulig. 
 
Skolebestyrelsen beskæftiger sig med principielle spørgsmål omkring 
skolen - ikke enkeltsager.  
 
Skolebestyrelsen bliver af ledelsen ofte brugt som sparringspartner ift. 
nye tiltag og idéer. Der er desuden et mere uformelt samarbejde 
mellem formanden for skolebestyrelsen og skolelederen ift. gensidig 
orientering om forskellige emner, der vedrører skolen. 
 
Rollen som kontaktperson til de forskellige årgange blev understreget. 
Opdateret liste over kontaktpersoner lægges på skolens hjemmeside. 
 

5. Styrelsesvedtægt for 
folkeskolerne i Aarhus 
Kommune  

Styrelsesvedtægten var udsendt forud for mødet. Heraf fremgår bl.a. 
skolebestyrelsens tilsynsforpligtelse herunder ift. godkendelse af 
budget og regnskab.  
 
Skolebestyrelsen kan desuden vedtage principper for forskellige dele 
af skolens virksomhed, der fastlægger de overordnede rammer, som 
ledelsen kan træffe konkrete beslutninger og udarbejde retningslinjer 



 

 

indenfor.  
 
Skolebestyrelsen er ofte høringspart ift. forvaltningen på diverse 
byrådsindstillinger m.v. 
 

6. Forretningsorden for 
skolebestyrelsen 

Den gældende forretningsorden var udsendt forud for mødet. Der 
foreslås en ændring i §4 samt korrekturrettelser af §3 og 8. 
 
Justeret forretningsorden sættes på dagsordenen til godkendelse på 
næste møde. 
 

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

Ad a) 

• Skoleåret er startet godt op, og skolen har ikke været plaget af 
hærværk m.v. i sommerferien. 

• Anne Hammer er ansat som ny lærer for Susanne Juul 
Vestergaard. 

• Janne Kaasgaard er ansat som lærer for Helene Grove, der har 
fået nyt job i Faurskov kommune. 

• Mathilde Munk-Sørensen er ansat som SFO-pædagog, og 
pædagog Kristine Kaasgaard er ansat som ekstra støtte på 0. 
årgang. 

Ad b) 

• På medarbejderside er der også fokus på at hjælpe de nye 
medarbejdere godt i gang. 

• Medarbejderne oplever ligeledes, at skoleåret er skudt godt i 
gang. 

• I udskolingen arbejder man nu med tonede faglokaler i stedet 
for stamlokaler – dels for at udnytte lokalerne bedst muligt, 
dels for at understøtte fagligheden i undervisningen. 

Ad c) 

• Elevrådsrepræsentanter vælges inden næste 
skolebestyrelsesmøde. 

Ad d) 

• Niklas er genvalgt som formand og Annette som næstformand 
i skolebestyrelsen. 

• Lærernes Dag markeres den 5. oktober. 
• Der er indsendt svar til rådmanden på spørgsmål vedrørende 

røgfri skoletid, som er indført på Elsted Skole for år tilbage. 
• Der er udsendt invitation til Skolebestyrelsens Dag den 19/9, 

som bestyrelsen opfordres til at deltage i. 
• Niklas og MS har deltaget i møde med fritidsklubben vedr. 



 

 

kommunikation. 

8. Spørgsmål til 
meddelelser 

Der blev spurgt til, hvordan de tonede lokaler opleves af eleverne? 
Indtil videre er erfaringerne positive, og der laves løbende 
småjusteringer. Eleverne er meget opmærksomme på at aflevere 
lokalet ryddet og klar til næste klasse. Der er etableret et 
kantinelokale i multirummet, hvor 9. årgang kan holde pause, og der 
er etableret lockers til medbragte pc’er på gangene.  
Der er også gjort en indsats ift. tydeliggørelse af hvor og hvordan skift 
til andre lokaler sker, herunder også individuel hensyntagen til særligt 
udfordrede elever. Der skal laves en opsamling og evaluering af 
ordningen, når den har været i gang i en længere periode. 
 
Der blev spurgt til pausefaciliteter for medarbejderne. Det forventes, 
at personalekøkkenet bygges om i løbet af efteråret. Herudover 
fungerer pausefaciliteterne rigtig godt. 
 

9. Skolebestyrelsens 
årsplan 

Udkast til årsplan var udsendt forud for mødet. 
 
Årsplanen blev godkendt og vedlægges referatet.  

10. Skemaer 2018/19 Jf. skolens principper for skemalægning skal skolebestyrelsen 
godkende skoleårets skemaer. Skemaerne er lagt ud fra en række 
prioriteringer ift. såvel elever som medarbejdere. Skemaet på 
forældreintra ser lidt anderledes ud i år, hvilket skyldes sammenhæng 
med det vikarsystem, som skolen skal bruge.  
 
Skolebestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og godkendte 
skemaerne. 
 

11. Besparelsesforslag 
budget 2019-2022         

Det i foråret varslede besparelseskatalog er udsendt i høring til alle 
bestyrelser og MED-udvalg i Børn og Unge.  
 
Høringsfristen er den 12. september. 
 
Der blev kort redegjort for de foreslåede strukturændringer. Det er en 
bunden opgave, at der skal findes besparelser på 109 mio. kr. i Børn 
og Unge – alternativet til forslagene i sparekataloget er en 
rammebesparelse på 6% af budgettet.  
 
Skolens MED-udvalg lægger i deres høringssvar til Børn og Unges 
Hoved MED-udvalg bl.a. vægt på det uhensigtsmæssige i den 
centralisering, der lægges op til ved at trække de administrative 
ledere og det teknisk-administrative personale ud af skolerne. 
 
Vigtigheden af en lokalt forankret ledelse skal understreges i 
høringssvaret. Det kan også noteres, hvilke ledelseskompetencer, man 
særligt vægter på Elsted Skole.  
Desuden bør det udemokratiske i, at man sætter skolebestyrelsen 
uden for indflydelse ved at lægge op til en udpegningsproces for 
skolelederne frem for en ansøgningsproces, påpeges. 



 

 

Der kan endvidere være andre aspekter i besparelsesforslaget, der 
kan kommenteres, herunder tidlig sfo-start. SFO-forældrerådet vil i 
den henseende blive inddraget. 

12. Evt.  I uge 47 er der temauge på Elsted Skole, og den 22. november er der 
forældreaften, hvor skolebestyrelsen sidste gang havde sin egen bod. 
 
Skolebestyrelsen ønsker at gentage sin deltagelse v/ forælderaftenen. 
 

13. Forberedelse af 
punkter til næste 
møde 

• Kvalitetsrapporten 2017 
Niklas og Mette forbereder oplæg på baggrund af 
Kvalitetssamtalen. 
 

• Sparring med Børn og Unge om forældrekommunikation i 
AULA (den nye samarbejdsportal som skal afløse Skoleintra). 
Børn og Unge udsender dagsorden forud for mødet. 
 

• Udmøntning af skolens principper i det daglige ønskes belyst 
ved ledelse og medarbejdere, når de behandles på 
skolebestyrelsesmøderne i forbindelse med 
revision/gennemgang. 
 

 

 

 


