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SIDE 1 

Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag d. 27. april 2017 kl.17.30 – 20.30 

I personalerummet 

 

Tilstede:  Anne, Robert, Helle, Mette, Steffen Peter (elevrådsrepræsentant), Gunni, Marcin, Lisanette, Rikke 
og Martin 

Fraværende: Anja, Søren, Morten, Kristian 

 

1. Bemærkninger til dagsorden 

Anja skriver i Forældrenyt i april måned 

Punktet samskabelse flyttes til næste møde 

 

2. Elevrådets punkt  

Elevrådet har arrangeret Rynkebyløb og det gik rigtig godt. 

Elevrådet er ved at overveje at flytte valget til juni måned, så de er 100 % klar til at gå i gang 1. august 

 2017.  

Elevrådslokalet er blevet sat i stand og blevet rigtig godt. Der bliver drukket rigtig meget te og også lidt 
kaffe. Elevrådslokalet er indrettet hyggeligt/trashy  

 

 

BESLUTNING 

 

3. Budget for indeværende kalenderår 

MKF gennemgik budgettet.  

Der var en del spørgsmål til miniklassen, primært i forhold til organiseringen af den og tankerne bag. Det 

kommer på som punkt til et kommende bestyrelsesmøde. 

Budgettet blev godkendt. 
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SIDE 2 

PAUSE OG SPISNING (kl. 18.15) 

 

DRØFTELSE 

 

4. Elevtrivselsmåling (18.45) – Bilag 

Elevtrivselsmålingen forventes læst, da den ikke gennemgås fra ende til anden. 

Rikke fremlægger de vigtigste tendenser ledelsen får øje på i forhold til elevtrivselsmålingen og herefter er 
der mulighed for spørgsmål og drøftelse. 

Samlet set ligner trivslen på Ellevangskolen de andre skoler i Aarhus. 

Eleverne er glade for deres klasser og for at være på skolen. 

Der er dog også nogle udfordringer i forhold til ro/uro, hvordan vi passer på tingene og elevernes medbe-
stemmelse.  

På baggrund af elevtrivselsmålingen vil vi have fokus på: 

 Elevernes medbestemmelse 

 Ro i klassen 

 Fokus på toiletadfærd 

Rikke uddybede hvilke indsatser der er eller bliver sat i søen, i forhold til ovenstående indsatsområder. 

Dialog om hvordan vi styrker elevrådets rolle og hvordan vi styrker den. Det er en stor opgave at få elevrå-

det til at fungere som vi gerne vil have det til at være som vi gerne vil have det til at være. Vi  er ikke i mål 

endnu, men vi er på vej. 

Lærerne forholder sig også til rapporterne fra deres egne klasser i deres arbejde med klasserne og klasser-

nes forældre. 

5. Samskabelse med forældre (19.15) 

Kort oplæg fra Anja, med udgangspunkt i dialogmøderne med rådmanden. Herefter drøftelse. 

Udsat til næste møde 
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SIDE 3 

6. Proces i forhold til udfordrende klasser (19.45) 

Orientering om baggrunden for punktet. Herefter drøftelse. 

Baggrunden for punktet er, at der fra forældreside er en undren over, at der ikke kommer flere udmeldinger 
fra skolen om, hvordan man arbejder med klasser med særlige udfordringer. Forældrene oplever ikke at sko-
len orienterer tilstrækkeligt om indsatserne. 

Bestyrelsen/forældrene tænker at der bliver arbejdet med tingene, men oplevelsen er at den mangelfulde 
information, gør at man kommer i tvivl om der bliver gjort nok. Det kan i yderste konsekvens betyde at 
nogle forældre flytter deres børn. 

Der er forståelse for at der er tavshedspligt, men der er behov for en større grad af information.  

Dialog om hvordan vi kan højne informationsniveauet, pointer fra dialogen: 

 Bruge forældrerådet aktivt, når man som forældre tænker der sker noget uhensigtsmæssigt. F.eks. 
ved at bede om et møde. 

 Forældrerådet har nok fået karakter af at være et forum til sociale ture etc., og ikke et forum hvor føl-
somme emner som ovenstående kan blive taget op. 

 Dilemma når det skal vurderes om en sag er en enkeltperson eller få personer der mener noget, eller 
om det er mange. Særlig udfordring hvis forældrerådet opfattes som et forum for sociale arrange-
menter etc. 

 Forældrerådene kan have den ulempe, at man som forældre ikke føler sig tryg ved at komme med så-
danne emner i et forum med andre forældre. 

 De ekstremme sager, hvor der er meget voldsom adfærd, er der en undren over at skolen ikke er bedre 
til at melde ud. 

 Der bliver selvfølgelig taget hånd om de problematiske sager. Men der er forskellig praksis fra de en-
kelte lærere i hvor meget man inddrager forældrene. Den kultur bør vi måske arbejde med hen mod 
en større åbenhed. 

 Som forældre starter man ved læreren, men ved nogle lærere opleves der at der ikke bliver reageret 
tilstrækkeligt. 

Det blev aftalt at ovenstående problematik med fokus på orientering af forældrene i svære sager, bliver ta-
get op i ledelsesgruppen. Problematikken bliver behandlet med udgangspunkt i ovenstående dialog. 

 

ORIENTERING (19.45) 

 

7. Regnskabet for sidste år 

 

  

tel:87%2013%2090%2011
mailto:elle@mbu.aarhus.dk


  

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

SIDE 4 

8. Nyt fra personalet  

Der har været fagfordeling. Det er altid en proces der er spændende da den betyder meget for lærerne. I år 

der det dog indtrykket, at den er forløbet rigtig godt, da vi har haft fokus på en åben proces. 

Samarbejdsaftalen for arbejdstid i 2017/2018 bliver præsenteret på et kommende lærermøde. Her har vi også 

forsøgt at have fokus på åbenhed. 

Pædagogerne har været lettede over, at det ikke blev nødvendigt med en stor reduktion i personalet pba. Af 

4. klasserne i klub. 

Lærerne har været positive over for sænkningen af skoledagens længde. Der har været noget dialog om hvor-

dan de omlagte timer skulle placeres. 
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SIDE 5 

9. Meddelelser 

Ledelsen: Nyt fra Ellevang festugen, nyt fra planlægningen af det kommende skoleår. 

Ellevangfestugen er ved at falde på plads. Rikke fortæller mere på det næste bestyrelsesmøde. 

LQ orienterede om henvendelse fra lokalråd. 

LQ orienterede om henvendelse fra 6Y omkring en kritik af den nye politik ift. at man ikke må gå i Menu fra 

næste skoleår. Brevet blev overrakt til forældrerepræsentanterne. Peter sagde at synspunktet nok var dæk-

kende for alle elever i udskolingen. Skolebestyrelsen skriver et svar til 6Y. 

LQ orienterede om møde med forældrene til den kommende 8. årgang, hvor der skal ske klassesammenlæg-

ninger. Mødet foregik i en god tone selvom emnet var lidt tungt. 

LQ kan ikke deltage i næste møde.  Dialog om vi skal flytte mødet. Det gør vi. 

LQ orienterede om at vi har tre tidsbegrænsede stillinger til næste år. To af dem er besat af Frederikke der 

har været her næsten fuld tid i år og Laura som har været tilknyttet som tilkaldevikar. Vi er meget glade for 

at det kunne lade sig gøre. 

10. Eventuelt 

Næste møde flyttes til en anden dag. 

Punkter til kommende møder: 

 Præsentation af miniklassen skal på et kommende bestyrelsesmøde. 

 Ellevangfestugen 
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