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SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 4. december 2018 kl.18.00 – 21.00 

I personalerummet 

Bemærk at vi gennemfører mødet og holder juleafslutning efterfølgende… 

Afbud fra Bente og afbud fra Anders elevrådsrepræsentant.  

 

1. Bemærkninger til dagsorden 

-    Hvem skriver i Forældrenyt – deadline 10. januar 

      Indhold til forældrenyt – Information om skolens økonomi skal informeres ud til forældregruppen 

 – Katrine skriver denne gang.  

- Punkter i proces (ordensregler, mobiltelefoner, principper for skole-hjemsamarbejde) 

       Ordensregler – et punkt i proces – Lisanette vil indkalde til møde med elevrådet, så de kan være en del 

af processen. Eleverne skal kende til de tanker, der gøres i skolebestyrelsen og have lov til at forholde 

sig til dette.  

       Mobiltelefoner er en del af ordensregler.  

       Skole-hjemsamarbejde: Et punkt, der er drøftet i forhold til, hvordan forældrene kan bakke op om sko-

lehjemsamarbejdet. De principper, der gælder for skole-hjemsamarbejde skal revideres, dette arbejde 

er i proces. Forslag til at der oprettes en forældrebank, så forældrene kan byde ind i undervisningen 

med reelle kompetencer. Forældrene vil gerne vide mere om, hvordan de kan bakke op om undervis-

ningen og deres børns læring.  

 

2. Elevrådets punkt  

       Elevrådet er i gang med at etablere et minielevråd, processen er i gang.  

       Vandtank i kantinen har været et ønske for elevrådet, men det har ikke været muligt at komme igen-
nem med.   

       Et net til mål i C-huset er et ønske for elevrådet.  

      Elevrådet har julepyntet kantinen, det er et fint tiltag. 
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3. Forventet regnskab og budget 2019 – gennemgang v/ administrativ leder Martin Krog Frederiksen og ind-
ledende drøftelse i skolebestyrelsen.  

Martin gennemgår regnskab 2018. Lisanette underretter Ole Ipsen løbende om budgettet og skolen 

økonomi.   

     Ledelsen er i gang med at løbe alle budgetposter igennem, for at vi kan finde områder, hvor der kan spa-
res. Vi er også i gang med at finde ud af, hvordan vi laver en inddragende proces med medarbejderne. 

Der er etableret en tidsplan for den videre proces – budgettet forventes vedtaget i marts. Ledelsen er i 
gang med at lave justeringer nu, så vi foregriber noget hurtigt inden det kommende års budget ligger 
fast.   

I januar bruges mere tid på punktet – her vil vi komme med forslag til områder, hvor de forskellige fora kan 
komme med forslag til at besvarelser.  

De eksterne specialklasseelever er i stigning, og det er en post, som vi ikke kan styre. 

Det drøftes, om det er muligt at rejse en debat om det urimelige i den måde denne ordning finansieres de-
centralt af den enkelte skole. 

Se bilaget for flere detaljer om forventet regnskab november 2018 og grundlaget for budget 2019. 

 

8. Nyt fra personalet  (kl.18.45) 

Udskolingen er glad for at der et udskolingspersonalerum under etablering. Det forventes færdigt inden jul. 
Forberedelsesgangen er også under etablering igen. Gangen ned til læringscenteret her er loftet blevet 
etableret. Kloaker er blevet spærret og alle udluftningskanaler er blevet gennemgået.  

 

9. Meddelelser (kl.18.55) 

Dialogmøde med rådmanden – mødet med rådmanden var godt. Den ene halvdel handlede om digital dan-

nelse. Lisanette og Anja deltog. Der var mange gode pointer i forhold til elevernes brug af tablets og mobil-

telefoner. Evt. kunne han deltage i et møde med skolebestyrelsen. Anden halvdel af mødet handlede om, at 

der var mulighed for at stille spørgsmål til rådmanden.  

Der rejses et punkt om, OME. Tv vil Aarhus kommune ikke lukke ned for, hvordan får vi lukket ned for det. 

Her har forældrene også et ansvar.  

Ansættelse af pædagogisk leder for udskolingen 

Vi har modtaget 14 ansøgere, vi er mødtes i ansættelsesudvalget, 3 skolebestyrelsesrepræsentanter, to med-

arbejderrepræsentanter her i blandt Marcin og ledelsen deltager. Der er et fint felt, hvor der er nogle vi kan 

bruge.  

Spisning (ca. kl. 19.00) 
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