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SIDE 1 

 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag d. 7. april 2015 kl.17.30-20.30 

Referat skrevet i kursiv. 

Tilstede: 

Forældrerepræsentanter: Morten Charles , Anja Søgaard Olsen , Søren Lynggaard Andersen, Kristian Bonde, 

Robert Knudsen  (til kl 18), Christina Hjøllund,   Anne Illeborg Sørensen, Mette R Haaning (fra kl 18.30) , 

Helle Fæster 

Elevrepræsentanter:  Jacob 

Personalerepræsentanter: Gunni Østergaard 

Ledelse: Lisanette Qvortrup, Martin Krogh Frederiksen, Marianne Bach 

 

 

1. Bemærkninger til dagsorden 

 

2. Elevrådets punkt  

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde siden sidst. De tidligere nedsatte grupper har ikke arbejdet så me-
get. 

 

BESLUTNING 

3.  Økonomi – Budget og regnskab 

Regnskab 2015 og budget 2016 er gennemgået med repræsentanter fra skolebestyrelsens økonomiudvalg. 

Her er detaljerne gennemgået. 

Skoleregnskab fra 2015 fremlægges. Det er endt i afvigelser på knap en million kr. 

 Skolebudget 2016 fremlægges med investeringer og begrænsninger, således at budgettet peger på et sam-

let resultat på underskud på 1 million kr. 

 

PAUSE OG SPISNING (kl. 18.15) 
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4. Opfølgning på kvalitetssamtale i forlængelse af kvalitetsrapporten 2015/Bilag 

Lisanette gennemgik i hovedtræk kvalitetssamtalens forløb og fremhævede de mange positive ting, som 

områdechefen fremhævede. 

Opfølgning på de tre udviklingspunkter fra samtalen med udgangspunkt i igangværende eller kommende 

initiativer. Det arbejdes primært med temaerne i leder og medarbejderregi. 

1. Tidlig og mere forebyggende indsats  

Et kommunalt udviklingsområde, som skal laves i samarbejde med 0-6 årsområdet og sammen 

med Ung i Aarhus. 

 

2. Arbejdsmiljø: Trivsel og den sociale kapital 

Der arbejdes allerede med det psykiske arbejdsmiljø på baggrund af sidste APV. Dette kommer til 

at ses i en justeret udgave af planlægning af næste skoleår, bl.a. i fht gennemsigtighed om forde-

ling af opgaverne og social kapital generelt. 

 

3. Fokus på børns trivsel og medbestemmelse 

Bl.a. gennem en opsamling på den nylige elevtrivselsundersøgelse og med indførelse af systema-

tisk arbejde med klassemøder. 

 

ORIENTERING (kl.19.45) 

 

5. Orientering om Ellevangskolens udviklingsproces med synlig læring 

 Lisanette gennemgik arbejdet med synlig læring, som en pædagogisk platform. Opmærksomheden på 
temaet er startet for et år siden og skal have lov til at forme sig i de kommende år. 

 

6. Nyt fra personalet  

Der arbejdes frem mod planlægning af nyt skoleår. 

 

7. Meddelelser 

Der er ønske om et SB-seminar i det nye skoleår, hvor det nye år skubbes i gang. Det skal være én dag i en 

weekend og det første møde i skolebestyrelsen. Der er fuld opbakning. Planlægningsgruppen består af: Søren, 

Helle, Anja, Morten og Lisanette. Helle tager teten.  
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Info om klassesammenlægning. På to årgange nedlægges en klasse og eleverne fordeles i de øvrige klasser. 

Rynkebyløbet var en rigtig fin proces, hvor der blev samlet rigtig mange penge sammen. Der laves PR på den 

gode historie, når det endelige beløb er talt op. 

 

8. Evt. 

Der er ønske om, at et punkt på en kommende dagsorden kan være en tilbagemelding på resultaterne fra 
elevtrivselsundersøgelsen. 
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