
Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 4.10.22 

  

Skolebestyrelsens forretningsorden (bilag)  

Forretningsordenen skal ajourføres. Den bliver kigget igennem på mødet. Ingen store rettelser.  

Ting der skal undersøges: 

• Er der et forældreråd i SFO? Lisanette undersøger det. Findes det inviterer Lisanette og 

Katrine dem til et møde i foråret.  

• Er paragraf 7 stadig gældende i forhold til lovgivning? Dette undersøger Louise til næste 

møde.  

Forventet regnskab 2022 – Freddy fremlægger og besvarer spørgsmål 

Der er indberettet årsbudget i sidste uge. Der er en forventning på et overskud på 1,5-1,6 mio. Det 

er noget mere end årets start, hvor det var forventet med et underskud på ca. 800.000. 

En af forklaringerne kan findes i de 3 modtagerklasser og 3 Ukraine klasser. Deres tildeling fra 

kommunen, har været med til at ændre vores årsbudget. Deres tildeling har været større end, hvad 

der er blevet brugt.  

Budgettet for elever fra vores distrikt, som er i specialklasser på andre skoler, passer med det, som 

der var budgetteret med. 

Energikontoen holder også - på trods af elpriserne. Aarhus kommune har en el-aftale, med faste 

priser, som har holdt prisen ned på trods af stigninger.  

Det er samlet set et flot resultat. Dette betyder vi kan bruge nogle af pengene i det resterende 

skoleår. F.eks. vil geografilokalet blive renoveret. Her skal den ældste Ukraineklasse flytte ind, da de 

lige nu er i klubbens lokaler, som er langt væk fra de andre klasser.  

Resten af pengene skal der kigges på i ledelsen: hvor de skal bruges / investeres. Der vil også være 

lidt penge som bliver en buffer til resten af året og næste år.  

 

Nyt fra Elevrådet 

Der er lige startet et nyt elevråd. Deres første fokus var bevægelsesugen. Et af deres initiativer er en 

fælles høvdingeboldturnering for hele skolen. 

Vian er med som elevrådsrepræsentant. Hun er også med i rettighedsrådet. De har lige været på den 

“grønne festival” på DOK1. Hvor skolen var repræsenteret af 4. årgang sammen med syv andre 

skoler.  

 

Siden sidst:  

- princip om bæredygtighed, status – den ventes med til næste gang. 

- distriktsmøde – kort resume  

Det er en ny ting, som distriktschefen Karina Møller har sat i gang. Det er et møde for alle skoler, 

dagtilbud i område nord. Vores skole var repræsenteret af Lisanette og Katrine.  



Der blev fortalt om Aarhus kompasset. Tanken bag er at der skal være mere fokus på borgeren og 

ikke systemet. Det blev indført sidste sommer men været under forberedelse i flere år.  

Tanken bag, for skolebestyrelsen, er at der skal være flere af disse møder, hvor de forskellige skoler 

kan vidensdele.  

- trivselstal – bliver udskudt til næste møde.  

  

Princip for lejrskoler (bilag)  

Drøftelse af Katrines udkast 

• Udkastet blev kigget igennem og rettet til. Katrine tager rettelserne med og får lavet et 

endeligt udkast. Det bliver godkendt til næste møde.  

 

Besparelser. Info og opdatering, høringssvar (Lisanette og Katrine) 

I slutningen af oktober vil Aarhus kommune komme med forslag til næste års budget. Som det ser ud 

nu, vil der komme store besparelser på børn og unge området. Skolebestyrelsen vil gerne indgive et 

høringssvar på den baggrund.  

Der vil komme en dato for, hvornår der er deadline for indsendelse af dette. Når det er ude, vil der 

blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.  

Det vil højst sandsynlig komme til at ligge i starten af november. Datoen kommer senere. Her skal 

der gives input til et høringssvar, som bliver sendt på skolebestyrelsens vegne.  

 

Information  

- medarbejdere  

Det har overordnet været en god skolestart. Vi har igen i år mange nye ansatte, men vi er kommet 

godt i gang. Vores personaleweekend har været godt givet ud for fællesskabet på tværs på 

Ellevangskolen.  

Der arbejdes fortsat på at skabe afdelingsfællesskaber - blandt andet ved hyppige afdelingsmøder. 

Der har været pædagogmangel, som kan mærkes i de små klasser, hvor det især kan mærkes i vores 

0. klasser (og MOA). De har fra skolestart ikke alle haft klassepædagoger. 

 

- ledelsen: dialogmøde, læringssamtale, ønske fra ledelsen om at få rammesat forældrerøddernes 

opgave  

Personaleweekenden på Fuglsøcenteret var en succes og tiltrængt. Der blev lørdag formiddag 

arbejdet med co-teaching, hvor teams fik tid til at planlægge, hvordan de vil arbejde med det i den 

nærmeste fremtid. 

Læringssamtalen blev udskudt. Mødet er rykket til d. 14/12 kl. 13-15. 



Et ønske fra ledelsesteamet: få defineret hvad et forældreråds opgave er. Det er en opgave, som 

skolebestyrelsen skal hjælpe med at definere, så der er fælles retningslinjer.  

 Det bliver drøftet på næste møde. 

Skoleindskrivning er i gang. Der blev holdt intromøde, men der var ikke så mange besøgende. Der vil 

senere komme et “kom og besøg os – dag". 

 Vigtigt at gøre informationen let tilgængelig / sende det ud til forældre i andre 

områder, som flytter til hertil. 

 Prognosen siger, at vi får 3 klasser kommende skoleår.    

- formanden: Evaluering af opstartsmøde 

Det var et godt møde. De fleste var glade for at det lå fredag eftermiddag / aften i stedet for lørdag. 

Næste år gør vi det samme, men får allerede fastsat dato i foråret.  

 

Referent: Frederikke Moesgaard Christiansen 


