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Skolebestyrelsesmøde – 22. august 2018 

 kl. 17.00-20.00 i det store konferencerum 
 

Evt. afbud: 

Birgitte 

Dagsorden 

 

Uddybning/Referat  Tovholder/ 

Form 

Godkendelse af dagsorden (5 

min) 

 

  

Præsentation og 

skolebestyrelsens konstituering 

(15 min) 

Kristian genopstiller som formand 

Karen genopstiller son næstformand.  

Begge vælges for endnu en valgperiode af en enig bestyrelse. 

 

 

Skolebestyrelsens årsplan.  

 

Fastlægge mødetider 

fremadrettet (15 min)  

 

Bilag:  

Årsplan for skolebestyrelsen 

 

Møderne fastlægges til at starte kl. 17 og slutter kl. 20. 

Ordningen evalueres ved årsskiftet. 

 

Bestyrelsesmødet den 24. september flyttes til den 25. 

september.  

 

Bestyrelsen ser gerne at følgende emner sættes på årsplanen: 

- Undervisningsdifferentiering  

- Opfølgning på vikardækning og de principper som 

bestyrelsen udarbejdede sidste skoleår. 

- Tematid i indskolingen 

- Kommunikation mellem skole og hjem. 

forventningsafstemning 

- Mødestruktur på forældremøderne 

 

 

 

 

 

 

Beslutning  

Skolebestyrelsesmedlemmernes 

tilknytning til årgangene (15 

min) 

Med mindre andet er anført, starter forældremøderne kl 17.00 

– fælles for årgangen i personalerummet. De første 15-30 

minutter er fælles – derefter klassevis.  

 

0.årg. Lasse N       ????  

1.årg. Lars             d. 28.8. 

2.årg. Vibeke         d. 11.9. 

3.årg. Kirstine        d. 30.8. kl. 17.30 

4.årg. Kristian        d. 30.8.  

5.årg. Lasse Ziska   d. 6.9. kl 18.00 

6.årg. Karen            d. 6.9.  kl 17.00 

7.årg. Birgitte          d. 10.9.  

8.årg. Birgitte         d. 27.8.   

9.årg. Karen           d. 10.9. kl. 17.30 

Spc.kl:.Kristian      d. 5.9.  

 

Lene sender en liste ud med alle datoerne for de kommende 

forældremøder. 

 



                 

Drøftelse  

Elevtrivselsmåling (30 min) 

Bilag: Skolerapport. 

Handleplan elevtrivselsmåling 

 

Præsentation af skolens 

opfølgning på årgangsniveau 

 

Er der områder, hvor bestyrelsen 

ønsker at der gøres en særlig 

indsats? 

 

 

 

De enkelte klasseteams vil på de kommende forældremøder 

fortælle forældrene, hvilke fokusområder teamet vil arbejde 

med ifht. elevtrivselsmålingen. 

 

 

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde 

 

Pause med spisning (20 min)   

Drøftelse af og arbejde med:  

LUP – skolens Lokale 

UdviklingsPlan på baggrund af 

bl.a. Kvalitetsrapporten  

(60 min) 

 

Der er igangsat en proces i MED-

udvalget, som Lene ønsker at 

bestyrelsen også deltager i.  

Hensigten er at skabe involvering 

og indsigt i skolens 

indsatsområder. Det vil også være 

en måde for bestyrelsen at føre 

tilsyn med skolens arbejde.  

Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde!  

Orientering 

Besparelsesproces for Aarhus 

Kommune (10 min) 

 

 

Lene informerede om Børn og Unges forslag til 

besparelser på folkeskoleområdet. 

- Fra bestyrelsens side nedsættes der et udvalg, som vil 

sende et høringssvar ift. de forslåede besparelser. 

Udvalget består af Kirstine, Kristian, Karen, Lars B og 

Lene.  

- Lene laver udkast og rundsender til udvalget forud for 

arbejdsmødet d. 30.8. kl 19.00-21.00 (senest) 

 

 

Orientering: (15 min) 

- Status på elevtal 

- Byggeri og renovering 

- Området v. Hytten 

-  

 

Alle elevtoiletter på hele skolen er blevet renoveret hen over 

sommeren. Arbejdet er dog fortsat i gang flere steder.  

 

Håndværk og designlokalet i kælderen er fortsat under 

renovering. 

 

Mælkebøtten er blevet renoveret og har fået nye køleskabe. 

 

Den nye tilbygning er langt fremme i byggeprocessen. Der er 

forventning om, at skolen kan flytte ind i de nye lokaler ved 

årsskiftet/vinterferien. 

 

Der er nedsat et indskolingsudvalg, som i samarbejde med 

ledelsen skal indrette de nye lokaler.   

 



                 

 

 

 

Eventuelt (5 min) 

 

 

Hytten: Vi oplever i øjeblikket at vores nye hytte bliver brugt 

uhensigtsmæssigt af unge mennesker i weekenderne. Vores 

teknisk administrative personale indsamler jævnligt glasskår, 

diverse skodder og flasker op. Alle episoder bliver meldt til 

politiet, som har garanteret, at de vil patruljere i området 

fredag/lørdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


