
  

ELLEVANGSKOLEN | Jellebakken 17, 8240 Risskov | Tlf.: 87 13 85 00 | e-mail: elle@mbu.aarhus.dk | Web: www.ellevangskolen.dk 

SIDE 1 

Referat fra ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 

Mandag d. 10-09-2018 
Tilstede: 

Forældrerepræsentanter: Anja Søgaard Olsen, Katrine Svendsen, Mette Rigstrup Haa-

ning, Bente Kjær Lyngsøe og Morten Charles. 

Elevrepræsentanter:  

Personalerepræsentanter: Gunni Østergaard 

Ledelse: Lisanette Qvortrup og Martin Krog Frederiksen 

Fraværende: Steffen Petersen, Morten Charles, Astrid Riber Poulsen, Jacob Frydendahl 

(medarbejderrepræsentant), Anders Haahr (9V) og Silja Karlsen (6z) 
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SIDE 2 

Emne: Besparelsesforslag 

Baggrunden for det ekstraordinære bestyrelsesmøde er de ekstra besparelsesforslag 

der er kommet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022. 

 

Orientering om ekstraordinært SB-møde 

Sko.best. - Ekstraordinært SB møde    

       

       

   

 

Kære alle SB repræsentanter 

 

Tak for et dejligt seminar. Ser meget frem til vores samarbejde. 

 

Der indkaldes hermed til ekstraordinært møde mandag d. 10. september kl. 17.00 i skolens persona-

lerum. 

Hvis I har vanskeligheder med at nå det til kl. 17.00, så giv lige lyd, så er vi indstillet på at rykke til kl. 

17.30. 

 

Indkaldelsen sker på baggrund af de nye politiske udmeldinger om, at spareforslaget er taget af bordet 

og der nu skal spares mindre.  Der udsendes et nyt høringsmateriale i løbet af onsdag i denne uge og 

høringsfristen er udvidet til søndag d. 16. september kl. 12. 

 

Giv venligst snarest en tilbagemelding om, hvorvidt du regner med at deltage. 

 

På vegne af dagsordensgruppen. 

 

Med venlig hilsen 

Lisanette Qvortrup 

Skoleleder 
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SIDE 3 

Drøftelse af høringssvar 

Dialog om vi skal forholde til det gamle forslag med skolesammenlægninger eller ej. Vi fasthol-

der det vi skrev i referatet fra seminaret. 

LQ gennemgik det nye forslag. 

MKF har spurgt forvaltningen hvornår høringsfristen præcis er, han har fået det svar at de ser 

på alle høringssvar d. 16/9. 

LQ og MKF gennemgik besparelsesforslagene. 

Høringssvaret fra Aarhusianske skolebestyrelser vurderes at være godt, og det blev besluttet 

at vi er medunderskriver på det. 

I vores høringssvar ligger vi vægt på, at vi er usikre/nervøse på konsekvenserne af forslaget 

med de administrative ledere. 

Forslaget med besparelser på bygningsvedligeholdelse skaber også bekymring. 

Vi orienterer på ForældreIntra om vores høringssvar og høringssvaret fra Aarhusianske skole-

bestyrelser, samt orienterer om de forskellige tiltag (demonstrationer, Facebook, breve etc.). 

Vi skriver på Facebook, at vi har haft et møde, og henviser til intra. Årsagen til at vi bruger 

intra er, at intra er vores primære informationskilde. 

Vi aftalte følgende: 

• Anja laver et høringssvar fra Ellevangskolen, det bliver lavet i weekenden (vi får et ud-

kast til kommentering torsdag eller fredag). 

• Morten omformulerer det fra Beder-Malling så det passer til os, og ligger på intra – Han 

sender det rundt mandag aften/i løbet af tirsdag 
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