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Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 2.4. kl. 19.00-20.00 

 Virtuelt på google.meet  
 

O: Orientering 

D: Drøftelse 

B: Beslutning  

 

Afbud: 

Lars Budolfsen 

 

Dagsorden 

 

Uddybning/Referat  Tovholder/ 

Form 

Kl. 19.00 

B: Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat fra 

sidste møde. 

Tjek ind på google.meet 

 

Toke Sachse, ny pædagogisk leder på mellemtrinnet, vil også 

forsøge at ”møde ind og hilse på”.  

 Hele bestyrelsen byder velkommen til Toke. 

 

Dagsordenen godkendes af bestyrelsen  

Bestyrelsen godkender referatet fra sidste møde. 

Karen 

Jørgensen 

Kl. 19.10 

B: Budget til godkendelse 

 

Administrationsleder Jens Bitsch deltager i punktet.  

 

Budgetforslaget udsendes til bestyrelsen mandag aften.  

Spørgsmål og/eller kommentarer sendes på mail til Jens 

Bitsch jebi@aarhus.dk, Karen på karensj77@gmail.com  og 

til Lene på lekbre@aarhus.dk senest onsdag kl 16.00.  

 

Spørgsmålene og kommentarerne vil blive inddraget og 

besvaret i det oplæg, som Jens og Lene har til bestyrelsen.  

 

Bestyrelsen ser gerne en tilpas buffer til uforudsete udgifter. I 

det opdaterede budget er det forventede overskud hævet med 

100.000 kr, da vi en mellemtiden har fået at vide, at en 

forventet udgift til udskiftning af rørføring bliver dækket 

centralt.  

Vikarudgiften. Kan bestyrelsen se forbrug? 

Bestyrelsen ønsker en løbende opfølgning på skolens økonomi 

for at kunne føre det fornødne tilsyn og for at støtte ledelsen i 

en sikker drift. 

 

Bestyrelsen godkender budgettet for 2020/2021. 

 

Jens Bitsch 

Lene 

Brejnegaard 

Kl. 19.20 

B: Skolebestyrelsesvalg  

 

Bilag: Skolebestyrelsesvalg 

skrivelse til alle forældre på Aula 

Bilaget er læst igennem, og ledelsen vil sørge for 

efterfølgende at afpasse tidsplanen efter, hvor længe skolen er 

lukket.  

Valget skal være gennemført i god tid inden skoleårets 

afslutning. Så inden udgangen af maj måned vil også være 

fint.  

 

På valg er: Karen, Birgitte og Vibeke.  

Karen har tilkendegivet, at hun ønsker at genopstille. Hvad 

Karen  
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med Birgitte og Vibeke?  

Vibeke genopstiller for en ny periode. 

Lasse Nyrup genopstiller som suppleant.  

 

Tidspunkterne for bestyrelsesmøderne skal fremgå i 

skrivelsen til forældrene! 

 

Det skal konkretiseres at specialklasserne skal være 

repræsenteret i bestyrelsen.  

 

Bestyrelsen godkender skrivelsen til forældrene.  

 

Kl. 19.25 

O: Skoleårets planlægning  

  

Status på skoleårets planlægning.  

Ledelsen orienterer om:  

Antal klasser og forventninger til antal ledige stillinger. 

Tids- og procesplan holder.   

 

Lene  

Lars  

Kl.. 19.35 

  

Videndeling og erfaringsopsamling imellem forældrene i 

forhold til situationen med nødundervisning og nødpasning.  

 

Forældrene havde selv oplevet og fået tilbagemeldinger fra 

andre forældre på følgende:  

- Der var kommet en større ensretning i lektiemængden 

- Aula og MoMo - det skal være meget mere tydeligt, 

hvad den enkelte platform skal bruges til 

- Det fungerer efterhånden godt med ugeskemaer til 

årgangen/klassen 

- Der var generelt en oplevelse af større kvalitet i 

fjernundervisningen og i kommunikationen med elever 

og forældre. 

 

Karen  

Kl. 19.55 Personaleudflugt d. 13.6. Bestyrelsen er inviteret med. Hvad 

er den umiddelbare reaktion? 

 

Bestyrelsen takker personalet for den store indsats i denne tid. 

Lene  

 


