
 

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

mandag den 26. november 2018 
 

kl. 17:30-20:00 i mødelokale 1  
Deltagere: 
 
 
 
 
 
Afbud: 
 

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

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat Referat fra 3. oktober 2018 blev godkendt. 
 

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

Ad a) 

• Der udsendes snarest orientering om det kommende 
RULL-projekt til alle forældre. 

• En stor tak til alle forældre, der mødte op til 
forældrearrangementet i temaugen. 

• Der er 2. samtale til viceskolelederstillingen i denne 
uge. Skolen har modtaget 26 ansøgninger til 
stillingen. 

Ad b) 

• De sidste uger har stået i temaugens tegn. Det 
kræver en stor arbejds- og forberedelsesindsats for 
medarbejderne, men det er dejligt at opleve, når 
resultatet er derefter. 

Ad c) 

• Elevrådet lavede happening til Halloween, som blev 

taget godt imod af skolens elever. 

Ad d) 



 

 

• Repræsentanter fra skolebestyrelsen har deltaget i 
dialogmøde med rådmanden. 

• Skolebestyrelsen havde sin egen bod ved 
forældrearrangementet i temaugen. 

• Niklas har holdt møde med formandskabet i SFO-
forældrerådet. 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 
 

Kunne eleverne inddrages endnu mere i forberedelsen af 
og arbejdet i temaugen?  
 

• Det er vanskeligt at kende potentialerne i de 
børnegrupper, der sættes sammen i temaugen, da 
lærerne kun kender få af eleverne på forhånd. Det 
er vigtigt at italesætte betydningen af, hvordan de 
sociale relationer styrkes i løbet af en temauge. 

 

5. Status på økonomien 

 
Orientering om forventet regnskab 2018 for 
undervisningsdelen og for SFO var udsendt på forhånd. 
 
Undervisningsdelen forventes pt. at komme ud med et 
overskud på omkring 600.000 kr. – dette primært fordi 
diverse investeringer i renoveringstiltag er udskudt til 2019 
og udføres samtidig med RULL-projektet.  
 
SFO forventes at komme ud med et underskud omkring 
260.000 kr., hvilket ligger tæt på det budgetterede for 
året. 

6. Principper for 
holddannelse 

Principper for holddannelse var udsendt forud for mødet.  
 
Holddannelse anvendes på forskellige vis og har en række 
pædagogiske fordele i forhold til at understøtte elevernes 
læring. Det kræver dog en større prioritering i 
budgetlægningen, hvis holddeling baseres på to-
lærerordning. Desuden kan der være udfordringer ift. 
muligheder for brug af faglokaler, som kan være booket op 
samt bindinger i skemaet når timer skal parallellægges. 
Hertil kommer hensyn til linjefagsdækning, som også skal 
tænkes ind. 
 
Det noteres, at princippet er tilset. 
 

7. Principper for adgang til 
undervisning i idræts-
forening eller musikskole 

Principperne var udsendt på forhånd.  
 
Principperne finder alene anvendelse ift. eliteidræt og 
musiktalenter - og ikke til andre aktiviteter.  
Der har indtil videre været omkring 5-10 elever, der har 



 

 

været omfattet af principperne. 
 
De justeres til med de angivne bemærkninger og er 
således tilset. 
 

8. Principper for 
klassesammenlægninger 
 

Principperne var udsendt på forhånd.  
 
De justeres til med de angivne bemærkninger og er 
således tilset.  
 
Ved næste revidering skrives principperne om ift. 
skabelonen for principper på Elsted Skole. 
 

9. Planlægning af 
fællesmøde mellem 
skolebestyrelse og SFO-
forældreråd 

Fællesmødet er tirsdag den 18. december kl. 18.30-19.00.  
 
Forslag til tema er skolens 5 leveregler i et 
forældresamarbejdsperspektiv. Der var tilslutning til 
forslaget, men formål og metode skal klarlægges.  
 
Starttidspunkt og endelig form for fællesmødet afklarer 
Niklas sammen med SFO-forældrerådets formand. 
 

10. Samarbejdsaftale mellem 
skolebestyrelse og SFO-
forældreråd 

Den nuværende samarbejdsaftale blev vedtaget sidste år. 
Den skal tilses årligt ift. om den fungerer efter hensigten. 
SFO-forældrerådet oplever, at aftalen fungerer fint. Det 
samme gør skolebestyrelsen.  
 
Det noteres, at aftalen er tilset.  
 

11. TEMADRØFTELSE: 
Fremtidens kantine på 
Elsted Skole 

Oversigt over kantinens regnskabsresultater 2014-17, bilag 
vedr. strategiproces i kantinen samt kommissorium for 
kantineudvalgets arbejde var udsendt forud for mødet. 
 
Der har været kørt en strategiproces med kantinens 
medarbejdere ift. at få præciseret kantinens mission og 
målsætninger. På baggrund heraf er forslag til fremtidig 
strategi formuleret, og der er fremkommet forslag til en 
række konkrete handlinger og tiltag på kort og længere 
sigt, som kan være med til at styrke fremtidens kantine på 
skolen. Strategien har været til drøftelse i kantineudvalget. 
 
Forskellige forslag og tiltag blev drøftet. Det er vigtigt også 
at få defineret nogle succeskriterier for, hvad vi vil nå – fx 
at en bestemt andel af eleverne benytter kantinen eller at 
omsætningen når et givent måltal. 
 



 

 

Kantineudvalget tager skolebestyrelsens input med i det 
videre arbejde. 
 
Niklas ønskede, at skolebestyrelsen tog Kantineudvalgets 
kommissorium op til revision samt få drøftet, om der skal 
udarbejdes et princip for kantinen. Dette sættes på 
dagsordenen på et kommende møde. 
 

12.  § 16b – udmøntningen i 
skoleåret 2019-20 

Ifølge Folkeskolelovens §16b er der mulighed for at afkorte 
undervisningstiden ved at konvertere understøttende 
undervisning til flere voksne i fagundervisningen, når 
særlige forudsætninger er tilstede.  
 
Denne mulighed har hidtil været benyttet på alle årgange 
på Elsted Skole.  
 
Rådmandens dispensationsansøgning til 
Undervisningsministeriet om dispensation fra §16b er 
imidlertid ikke blevet imødekommet, og er nu sket en 
central præcisering ift. brugen af ordningen. 
 
Det betyder, at skolen vil revurdere sin anvendelse af §16b 
fra kommende skoleår. 
  
Punktet sættes på dagsordenen igen på mødet til januar. 
 

13. Evt. Der er kommet en forespørgsel fra en gruppe forældre på, 
om antallet af eftermiddagsarrangementer på skolen 
(forældremøder, forældresamtaler, øvrige arrangementer 
mv.) kan holdes under et vist niveau. Skolens ledelse følger 
op på dette med afsæt i princippet for forældrenes ansvar i 
samarbejdet mellem skole og hjem. 
 
På dialogmødet med rådmanden var der bl.a. digital 
dannelse på dagsordenen. Der blev desuden stillet 
spørgsmål til projekt ”tidlig indsats” samt indsats ift. 
særlige talenter. Der blev endvidere spurgt ind til 
forudsætninger og beregninger ift. tiltaget med nye 
administrative fællesskaber. 
 

14. Forberedelse af punkter 
til næste møde  
 

Gennemførelse af fællesmødet med SFO-forældrerådet 
afklares endeligt mellem de to formandsskaber. 

 

 

 


