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Skolebestyrelsesmøde – mandag d. 19. august 2019 

 kl. 19-22 i det store konferencerum 

Der serveres kaffe/te og kage/frugt  
 

O: Orientering 

D: Drøftelse 

B: Beslutning  

 

Afbud: Lasse Nyrup - Vibeke 

 

Dagsorden 

 

Uddybning/Referat. 

  

Tovholder/ 

Form 

Kl. 19.00 

B: Godkendelse af dagsorden (5 

min) 

 

Bestyrelsen godkender dagsordenen. Kristian  

Kl. 19.05 

O: Præsentation af bestyrelsen 

B: Konstituering   

Kristian Krabbe har valgt at stoppe som formand og lade nye 

kræfter komme til. Kristian fortsætter som menigt 

bestyrelsesmedlem. Der skal fra skolens side lyde en stor tak 

til Kristian for hans indsats som formand de sidste tre år. 

 

En enstemmig bestyrelse peger på Karen Skjerbæk Jørgensen 

som ny formand for bestyrelsen.  

 

I forhold til ovenstående skal der også vælges ny 

næstformand. 

 

En enstemmig bestyrelse peger på Kristian Krabbe som ny 

næstformand. 

Kristian  

Kl. 19.25 

D: Høringssvar vedr. 

Styrelsesvedtægt for 

folkeskolerne i Aarhus 

Kommune. 

 

Bilag: Høringsmateriale  

Bestyrelsen kommer med input til høringssvar og der 

nedsættes et skriveudvalg til udarbejdelse af høringssvar.  

 

Lene Brejnegaard udarbejder et udkast til høringssvar. 

Bestyrelsens medlemmer skal give skriftlig respons inden 

torsdag den 22. august. 

Kristian  

Kl. 19.45  

O + D: Elevtrivselsmåling 2019 

 

Bilag: Skolerapporter + 

Bilagsrapporter for hhv. 0.-3. og 

4.-9. kl.  

 

 

Lars Poulsen orienterer om, hvordan skolen agter at arbejde 

med resultaterne af elevtrivselsmålingerne.  

 

Årgangsteams og klasseteams finder i samarbejde med 

eleverne fokuspunkter fra trivselsmålingen.  

Disse punkter beskrives i den sociale årsplan og bearbejdes i 

det kommende skoleår. 

På det førstkommende forældremøde fremlægges 

fokuspunkterne og procesplanen.  

 

 

I løbet af skoleåret vil ledelsen følge tæt op på 

fokuspunkterne. 

 

Lars P. 



                 

Kl. 20.15 

Pause  

  

Kl. 20.30 

D: Madfærd  

 

Bilag: Pjece fra Madfærd 

Lene fremlægger oplæg fra Madfærd.  

Bestyrelsen drøfter en evt. forældreinteresse i dette alternativ 

til en kantinedrift.  

Bestyrelsen godkender at ledelsen arbejder videre med ideen 

om ny alternativ kantinedrift. 

 

Lene  

Kl. 20.50 

O: APV-handleplaner  

 

Bilag: Handleplaner APV 

 

Skolen har i fællesskab udarbejdet APV handleplaner inden 

for områderne: 

 

Kvantiative krav 

 

Social kapital 

 

Relationer 

  

Lene  

Kl. 21.00 

B: Skolebestyrelsens årshjul og 

mødeplan 

 

Bilag: Udkast til årshjul og 

mødeplan  

Bestyrelsen fastlægger årshjul og mødeplan. Herunder også 

tidspunkt for mødernes afvikling.  

 

Bestyrelsen ser positivt på udkastet til årshjulet. Det besluttes 

at der løbende kan komme yderligere punkter på mødernes 

dagsorden. 

 

Bestyrelsen vil gerne tilføje at dagsordenen til det 

efterfølgende møde bliver et fast punkt på dagsordenen. 

 

Fremadrettet afvikler vi møderne fra kl. 17.00 – 20.00. 

  

Lene  

Kl. 21.20 

Orientering: 

 

 

-D. 22.8. filmoptagelser på skolen til brug på 

hjemmesiden. 

- Skoleårets første forældremøder. Teamene inviterer 

skolebestyrelsesrep. fra årgangen.  

- Fremtidig økonomimodel for skoleområdet  

- Skolen har fokus på oprydning og fælles ansvar for 

skolens områder og lokaler. Gælder også 

cykelparkering. 

- Personale  

- Nye regler for ulovligt elevfravær   

 

Lene  

 

Kl. 21.40 

Nyt fra forældre/Eventuelt  

 

 

 

- Henvendelse om trafiksikkerhed i forbindelse med 

byggeri og tung trafik.  

Kristian  

 

 

 
 


