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SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag d. 9. juni 2016 kl.17.30-20.30 

i Personalerummet 

referat skrevet i kursiv 

Tilstede: 

Forældrerepræsentanter:  Robert Knudsen, Anja Søgaard Olsen, Morten Charles Christina Hjøllund, Mette R 

Haaning, Helle Fæster 

Elevrepræsentanter: Jacob Bolsing Larsen, 7Y, Chilli Kurup Skaastrup 5Z 
Personalerepræsentant: Bill Vernegren, Gunni Pedersen 
Ledelsesrepræsentanter: Lisanette Qvortrup, Marianne Bach 
Afbud: Anne Illeborg Sørensen, Christian Bonde,  
 

1. Bemærkninger til dagsorden 

Anja sender formandens beretning til forældrenyt. 

 

2. Elevrådets punkt  

Elevrådet har ikke holdt møde siden sidst. Der er intet nyt at berette. 

Forslag om at der næste år vurderes om elevrådet skal lukkes ned i løbet af foråret og at elevrådsrepræsen-

tanterne ikke deltager i de sidste møder af skoleåret.  

Tak til de to elevrådsrepræsentanter for deres flittige og aktive deltagelse i skolebestyrelsesmøderne.  

 

DRØFTELSE 

3.  Pjecen for forældreråd efterlyses – skal den revideres og udsendes efter skolebestyrelsesvalg? /Bilag 

Pjecen er oprindelig udarbejdet ifht at styrke sammenhængen mellem forældrerådsarbejdet og skolebesty-

relsesarbejdet.  

Pjecen sættes på dagsorden på bestyrelsesdagen i august. Der gives tilsagn om, at det kan være en interes-

sant opgave at formidle relevant information i folderen herunder procedure for fritagelse mv. 

Det er vigtigt, at personalet også kommer til at byde ind i processen gennem personalerepræsentanter. 
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4. Principper for klassedannelse revideres / bilag eftersendes  

Fremlæggelse ved Lisanette af oplæg om justeringer. 

Justering ifht principper for klassedannelse: Det anbefales, at kommunikationen ”så hurtigt som muligt” 

fjernes, da skolen har behov for at vurdere tidspunktet for formidling ifht omstændighederne. Begrebet ”så 

hurtigt som muligt” kan give forskellig forståelse og forventning. 

Justering ifht procedure for klassesammenlægning: Det samme ifht information om ”klassen får besked så 

hurtigt som muligt”. Kommentaren om ”forældrene får mulighed for at udtale sig”, ønskes fjernet da det 

kan misforstås, hvilke forventninger det kan give om indflydelse. 

Evalueringen bør foregå mellem ledelse, lærere og pædagoger og dermed ønskes det fjernet, at evaluering 

foregår med forældrene, da det ikke er praksis.  

Præcisering af hvem ”de berørte børn” er. 

Forslagene er godkendt og LQ tilretter og lægger ud. 

 

5. Skolebestyrelsens årsberetning 

Anja fremlagde årsberetning til godkendelse hos bestyrelsen. Den er godkendt. 

 

PAUSE OG SPISNING (kl. 18.30 19.15) 

 

6. Skolebestyrelsesvalg – orientering og kort drøftelse ud fra status 

Gennem fredsvalg i mandags er følgende medlemmer af skolebestyrelsen i kommende skoleår. 

SB medlem Valgt På valg Kommentar 

Anja Søgaard Olsen Aug 2014 Forår 2018  

Robert Knudsen Aug 2014 Forår 2018  

Søren Lynggaard Andersen Aug 2014 Forår 2018  

Anne Sørensen Aug. 2014 Forår 2018  

Helle Fæster Aug. 2016 Forår 2020  

Steffen Petersen Aug. 2016 Forår 2020  

Morten Charles Aug 2016 Forår 2020  

Mette Rigstrup Haaning Aug. 2016 Forår 2020 1. Suppleant 

Kristian Bonde Aug. 2014 Forår 2016 2. Suppleant 

 

BESLUTNING (kl.19.30) 
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7. Høringsmateriale distriktsskoler / Bilag 

Høringsmaterialet blev kort gennemgået og vurderet, at det ligner den kommentering, som bestyrelsen tid-
ligere har givet ifht det tidligere forslag. Dermed sendes et høringssvar som tilkendegiver, at skolebesty-
relsen bakker op om ændringerne. 

8. Høringsmateriale forankring af fokusskolen/ Bilag 

Høringsmaterialet blev kort gennemgået. 

Der sendes et høringssvar, hvor bestyrelsen udtrykker bekymring om, at Fokusskolen også flyttes til sydbyen 
(ligesom 10.kltilbudene), da det vurderes uhensigtsmæssigt at alle særlig tilrettelagte skoletilbud til den 
ældste aldersgruppe ligger langt fra Århus Nord. 

Placering af Unge i Centrum ved Alle´skolen i midtbyen bakker bestyrelsen op om. 

LQ sender begge høringssvar afsted. 

 

ORIENTERING (KL.20.00) 

 

9. Nyt fra personalet  

Personalenormeringen i SFO er afklaret for kommende skoleår. En pædagog har fået andet arbejde, mens en 

pædagog overgår i orlovsstillingen som børnehaveklasseleder. 

Der har været afholdt temauge i indskoling og mellemtrin. Ugen forløb rigtig fint, med god stemning og en-

gagerede børn. Der suppleres fra forældre, at det har været positive oplevelser for børnene, at de har været 

delt i mindre hold med andre klassetrin. 

I Udskolingen fylder prøveafviklingen nu. 

9.klassernes sidste skoledag forløb meget tilfredsstillende. Kampen i skum var blevet fjernet, mens vandkamp 

var det nye indput. Det forløb meget fint med mange glade – og våde – børn. 

Næste skoleår er i fuld planlægning 

 

10. Meddelelser 

Der afholdes skolebestyrelsesseminar lørdag d. 20. august kl. 9 – 18 på Hotel Marselis. Efterfølgende spiser 

vi ude i byen. 

Der afholdes dimissionsfest onsdag d.22. juni. Anja holder tale og resten af forældrerepræsentanterne er vel-

komne til at deltage. 
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Lokal udviklingsplan er så småt under udarbejdelse med udgangspunkt i Aarhus kommunes vision, lokaldi-

striktssamarbejdet og opfølgningen på kvalitetssamtalen. 

De 2 mio kr, som er udløst til hver af fusionsskolerne efter salg af Vejlby Skole, er nu efter en længere og 

inddragende proces afklaret, hvordan de skal bruges. 

1 mio kr benyttes til toiletrenovering, hvor behovet er størst. 

0,4 mio benyttes til personalepleje 

0.4 mio benyttes til it-indkøb af hardware 

0,2 mio benyttes til bevægelsesfremmende ude- og indemiljøer. 

 

Tak til Bill for 4 års arbejde i skolebestyrelsen som personalerepræsentant. 

 

11. Eventuelt 

Konstituering af den nye bestyrelse indgår i programmet d. 20. august. 
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