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SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 21.november 2017 kl.18.00 – 21.00 

I personalerummet 

 

 

1. Bemærkninger til dagsorden: 

 Anja skriver i Forældrenyt – deadline tirsdag d. 28. november. 

Anja skriver i Forældrenyt – Deadline tirsdag d. 28. november 

Ingen kommentarer til dagsordenen. 

 

2. Elevrådets punkt:  

Elevrådet har snakket om antimobning. De arbejdede med nogle plancher, hvor de forskellige em-
ner omkring mobning kom frem. Målet med arbejdet er at lave en antimobningsstrategi, såle-
des at vi har et værktøj at arbejde med hvis når der opstår mobning. 

Det er svært at svare på om der er meget mobning her på skolen. 

Peter er valgt ind i Ungebyrådet – Han skal til et møde ca. 1 gang hver måned, og der er også nogle 
formøder. Der er en stor baggrundsgruppe som giver input til hvad de skal mene i Ungebyrå-
det. 
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SIDE 2 

3. Toiletgriseri i F- og G-huset (30 min) 

 Vi har gennem en længere periode forsøgt at komme Toiletgriseri på drengetoiletterne i F- og 
G-huset til livs. Det er gjort ved diverse pædagogiske indsatser og har betydet periodiske for-
bedringer. P.t. er der dog igen store udfordringer. 

 Vi har brug for en helt samlet indsats på området, så vi får bugt med den dårlige toiletadfærd 
ved et mindre antal af elever. 

 LQ fortæller hvad der er gjort hidtil og hvad vi nu vil sætte i gang,  

 Kommentarer & input fra SB 

LQ gav en orientering om hendes dataindsamling på toiletterne (se bilag). 

PU har givet tilsagn til at vi forsøger os med den plan som er beskrevet i bilaget. 

Input fra bestyrelsen: 

• Generelt ros til arbejdet omkring at få noget data på det + gode indsatsområder 

• Forslag om at reglerne skal på Intra, så det bliver meget tydeligt. Det kan sagtens være besty-
relsen der skriver det, evt. komme på begge steder. 

• Snakken går blandt børnene og de voksne, at der er nogle som tisser ved siden af med vilje. 
Måske er det bare en myte, men det er noget der fylder blandt eleverne. 

• Måske koble med de analyser der viser, at det kan være sundhedsskadeligt fysisk og psykisk 
at gå og holde sig hele dagen. Vi kan inddrage sundhedsplejen. 

• Det er frustrerende at selv med helt nye toiletter (der er brugt mange penge og ressourcer), 
at der så stadig er behov for at kigge på toiletterne 

• Skal vi kigge på om der er behov for et sted, hvor der er stille i frikvarterne. 

• Måske lade sig inspirere af Skanderborg Kommune, hvor de arbejder meget med det og er 
meget fremme i arbejdet. 

• Opbakning til at skolebestyrelsen er en væsentlig faktor i at bringe det ud til forældrene, evt. 
også inddrage forvaltningen 

• Arbejde med nudging i forhold til at holde toiletterne rene 

• Måske have toiletter som fagdagstema 

• Måske have et sted hvor man kan sige hvis man, som elev, ser noget. En voksen-ven man kan 
gå til. 

• Fortællingen om at skolen har gjort en kæmpe indsats både i forhold til de fysiske forhold og 
indsatser overfor elever.  

• Kunne have været smart med en rist i gulvet. 

• Måske overveje at bruge nogle af toiletmidlerne på at lave nogle justeringer i F- og G-huset 
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SIDE 3 

PAUSE OG SPISNING (kl. 19.00) 

 

BESLUTNING  

4. Henvendelse vedr. køleskabe – Bilag 

 SB har modtaget en henvendelse fra far til to børn i indskolingen vedr. køleskabe i klasserne. 
Sagen skal drøftes og der skal aftales efterfølgende tilbagemelding til Mads på henvendelsen. 

Bestyrelsen drøftede henvendelsen: 

• Et overslag er at det koster omkring 10.000 kr. om året i el 

• Der kan ikke ske en voldsom bakterieudvikling på den korte tid, da maden jo er kold fra start 

• Set fra en bygningsmæssig side er sofaer, køleskabe etc. ikke noget man sætter pris på, da 
det samler støv, kan skade gulvet etc. 

• Der er mange argumenter mod køleskabe og færre imod 

• God idé med en fælles udmelding 

• Bestyrelsen opfordrer til at: 
o Man slukker og flytter køleskabet hvis det ikke bruges 
o Vi vil ikke have nye køleskabe fra næste skoleår 

• Det gælder fra næste skoleår 

• Vi melder ud i næste personalenyt, som en principiel beslutning fra bestyrelsen. 

• Morten giver svar til Mads Bach 
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SIDE 4 

DRØFTELSE 

5. Kvalitetsrapport – bilag forventes at komme til udsendelse inden SB-møde 

Indledende drøftelse af behandlingen af kvalitetsrapporten. Skolebestyrelsen er forpligtede på at 
indberette supplerende oplysninger til kvalitetsrapporten senest d. 20. december. 

LQ gav et overordnet blik på rapporten, og generelt ser det rigtig godt ud på mange parametre, 
f.eks. elevernes faglige niveau. Der er dog en udfordring i forhold til forældretilfredsheden, der er 
faldende. Måske skyldes det, at vi på det tidspunkt havde haft en periode med mange interne pro-
cesser. Det seneste år, har vi haft fokus på forældrekontakten. 

Den sociale kapital er også forholdsvis lav, hvilket kan skyldes at vi har haft en lidt tung proces om-
kring Aarhus-aftalen, som gav nogle store dønninger i starten af året. 

Processen er at vi nu har materialet til at arbejde med. Materialet er fortroligt og skal ikke ud i ver-
denen endnu. Næste gang vil der være føjet nogle af de mere bløde områder på, hvorefter besty-
relsen kommenter på rapporten. 

Bestyrelsen skimmede rapporten med henblik på input til den videre proces: 

• Indtryk af at det går godt med den faglige udvikling af eleverne målt på deres karakterer og 
andre mål – Vigtigt at få det kommunikeret til forældrene 

• Der er et skisma mellem hvad børnene vurderer og hvad forældrene vurderer, hvor foræl-
drene er mere negative end børnene. Kan hænge sammen med tidspunktet data er samlet 
ind på og måske også sammenhæng med lærernes vurdering. 

• Vi skal have et fortsat fokus på udviklingen i forældretilfredsheden 

• Hvordan er spredningen i hele kommunen? Det kunne være interessant at kende spændet på 
de enkelte parametre 

• Hvorfor er kompetencedækningen så dårlig også i forhold til kommunen? Dataindsamlings-
tidspunktet spiller en rolle, sidenhen er der sendt mange afsted på kompetenceudvikling + 
vi har været skarpere i fagfordelingen. LQ redegjorde for de indsatser der er på det punkt. 

• Dialog om andelen af elever der finder undervisningen kedelig tit eller meget tit. Selvom det 
er faldende for de enkelte årgange, er det måske nogle forholdsvis høje tal. Måske der for 
nogen ikke skelnes mellem kedeligt og svært. 

• Fokus på at vi har svagt stigende elevfravær på trods af vores fokus på elevfravær. 

• Bekymrende at bevægelse er faldende  

• Bekymring om faldende andel af distriktsbørn på egen skole 
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SIDE 5 

6. Budget 2018 

Martin indleder drøftelsen af strategi og principper for budget 2018. 

MKF redegjorde for de overordnede rammer for B18. Overordnet set er B18 en fortsættelse af B17, 
dog med faldende børnetal. Der er en række projekter der kan påvirke budgettet i negativ og posi-
tiv retning, særligt fra 2019 og frem. 

MKF redegjorde også for at vi vil forsøge med en ny måde at arbejde med budgettet på, hvor ker-
neopgaven skal mere i fokus. 

Bestyrelsen havde følgende kommentarer til oplægget: 

• Der støttes op om idéen at arbejde med hvordan understøtter budgettet kerneopgaven 

• Spændende med projektet omkring internationalisering, kunne måske være interessant for 
Ellevangskolen – Der er ting der taler både for og imod 

 

ORIENTERING (20. 15) 

 

7. Forventet regnskab 3. kvartal 2017 

Martin gennemgår det forventede regnskab. 

MKF gennemgik det forventede regnskab 

Bestyrelsen havde følgende kommentarer til oplægget: 

• Ingen kommentarer 

 

6. Nyt fra personalet  

Intet nyt 
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7. Meddelelser 

Tilbagemelding på ansættelsessamtaler i oktober 

Det var et meget kvalificeret felt, med over 127 ansøgere.  

Michael er ansat, derudover er David og Jette blevet ansat i midlertidige stillinger. 

 

Hvordan går det med frikvartererne i udskolingen? 

Det går godt med Menu-politikken. Der er nogle enkelte der er nået til at blive indkaldt til forældre-

samtale, men det er et fåtal. 

Der er opbakning fra lærerne. 

Aktiviteter i frikvarterne er endnu i opstartsfasen 

 

 

8. Eventuelt 

Husk at næste bestyrelsesmøde er d. 12/12 

Anja ville gerne ud af økonomiudvalget, da det bliver lidt for mange møder. Steffen hopper ind i 

stedet. 

Trafikudvalget har mødtes og behandlet Trafikanalysen som lige er kommet. Skuffelse over at Nord-

landsvej og busstoppet på Stenagervej ikke er med. Det skal vi arbejde videre med. Der kommer en 

mere detaljeret beskrivelse af arbejdet på kommende bestyrelsesmøder. 

Miniklassen kommer på næste bestyrelsesmøde. 

Gunni er genvalgt til Område-Med 

Henvendelse om man kan spare op til lejrskoler i 9. klasse 
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