
Skolebestyrelse    
  
 
 
 

Deltagere: 

Bo Panduro (forælder/formand)  Sofie Kjellerup Skovborg (elev)  

Heidi Nielsen (forælder/næstformand) Lema Sadati (elev) 

Henriette Hennelund (forælder)  Karsten Jaquet (medarbejder) 

Cecilie Harrits (forælder)   Inge Mikkelsen (medarbejder) 

Jens Jensen (forælder)Afbud  Majbrith F. Christensen (medarbejder) 

Janus Boye (forælder)   Linda Aakjær (SFO-leder)  

Kis Jakobsen (forælder)   Steen T. Sørensen (Adm. leder)  

Nan O Mea (suppleant) Afbud  Martin Appel Loft (skoleleder) 

 

 

Mødedato: 25. november 2014. 

Tidspunkt: 19.00 – 21.00   

Sted: Kontoret  

 

Referat  

 

1. Formalia (19.00-19.05) 

 Godkendelse af dagsorden 

 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Tilstedeværelse/afbud 

 

2. Meddelelser (19.05-19.20) 

 Elevråd 

o Ønske om at holde en skolefest for de store elever 

o Der er valgt et LilleElevråd 

 Medarbejdere 

o Der er indført lærermøder, første møde er afholdt. 

o Dette er et afprøvningsår. Der er meget nyt. Det er en hård proces at 

finde os til rette med den nye organisering efter reformen. 

Fx er klasseledelse noget helt nyt for pædagogerne. 

Vi er ikke på plads med personalefaciliterne. Det er også med til at gøre 

det svært.  

 Ledelse 

o Vi har i dag holdt åbent hus for kommende bh.kl.elever og forældre. 

o Vi omlægger vores specialpædgogiske team. Der vil nu være hjælp at 

hente hele dagen. 

o Den 27. januar 2015 får vi rådmandsbesøg. 

o Vi er en blandt 4 Aarhusskoler der kommet med i et projekt/forsøg, støt-

tet af AP.Møller.  

 Formand for skolebestyrelsen 

o Vi laver et julelotteri til julmarkedet 



 

3. Tilsynspunkter (19.20-19.50) 

Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

Mål: At bestyrelsen fører tilsyn med udvalgte punkter og områder 

 

 SFO (status på antal indmeldte børn i 3+4. klasserne)  

o To elever fra 4. klasserne har meldt sig ind igen. 

 Skolereform – fokus på FF-timer (faglig fordybelse – herunder lektiehjælp) 

o Fokus skal flyttes fra organisering til indhold. 

o Ledelsen udsender et spørgeskema til personale og forældre. 

o Elevrådet oplever FF som lektiecafe og som roddet. 

 Sygefravær 

o Ark med statistik er udleveret. Vi skal finde et niveau for hvor detalje-

ret data der er brug for. 

o Ikke en tendens der viser et øget sygefravær pga. reformen. 

o Kort beskrivelse af hvad tallene vise skal følge med det udsendte ark. 

o Forklaringer kommer på mødet. 

o Det kunne være interessant med et billede af hele fraværet. 

o Ledelsen vil fremadrettet støtte mere op om den enkelte medarbejder 

ved hjælp af 1:1 samtaler.  

o Skolebestyrelsen ser på det store fravær med stor alvor. 

 

4. Økonomi – budget 15 (19.50-20.25) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) / Steen (adm. leder)  

Mål: Orientering og drøftelse   

 

Ledelsen fremlægger nogle effektiviseringsforslag som skal være med til at gøre øko-

nomien for det kommende budgetår mere robust. Bestyrelsen skal i budgetarbejdet ud-

tale sig om områder i budget man gerne ser at der bliver prioriteret. 

 

Disse punkter kan ledelsen foreslå som besparelser: 

 

 Samlæsning 

 Socialpædagogisk team 

 Eftersyn af alle lønopgaver – er de nødvendige? 

 Sygefravær 

 Bedre udnyttelse af medarbejder ressourcer 

 

Punkter til omlægning af økonomien: 

 Fastholdelse af tre spor 

 Inklusion skal ændres langsomt – kontinuitet 

 Hvor kan vi udnytte ressourcerne bedre? 

 Det må ikke gå ud over elevernes oplevelse at der spares 

 

 

5. Princip for kommunikation (20.25-20.35) Punktet udskydes til næste møde 

Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

Mål: Igangsætning af principarbejde 

 

Der skal udarbejdes et princip for kommunikation. Udarbejdelsen følger vores aftalte 

arbejdsgang for principarbejde. 

 



 

6. Princip for inklusion (20.35-20.45) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Mål: i gangsætning af principarbejde 

 

Martin fremlægger princippet. 

 

 

 

7. Punkter til kommende møder (20.45-20.55) 

a) Princip for SFO (Heidi) 

b) Princip for valgfag (skal-opgave i løbet af skoleåret 14/15) 

c) Fremtidige forældreskoledage – forbedring af planlægning og afvikling 

d) Fremtidigt samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-råd 

e) Digital dannelse 

f) Alkohol 

g) Madprincip 

h) Elevtrivselsundersøgelse 

 

 

8. Evt. (20.55-21.00) 

 

 Ansættelse af barselsvikariat 

 RULL2 der skal bruges en forældrerepræsentant fra bestyrelse: Henriette Henne-

lund 

 Høring af Liberal Alliances forslag. 

 

 

 

 
Mødekalender 2014-15 
 

 

August 

 

Tirsdag d. 26/8 kl. 17.00-20.00 

 

September 

 

Tirsdag d. 23/9 kl. 19.00-21.00 

 

Oktober 

 

Onsdag d. 29/10 kl. 17.15-20.00 

 

November 

 

Tirsdag d. 25/11 kl. 19.00-21.00 

 

December 

 

Onsdag d. 17/12 kl. 17.15-20.00 

 

Januar 

 

Tirsdag d. 20/1 kl. 19.00-21.00.  

 

Februar 

 

Onsdag d. 25/2 kl. 17.15-20.00 

 

Marts 

 

Tirsdag d. 24/3 kl. 19.00-21.00 

 

April 

 

Onsdag d. 22/4 kl. 17.15-20.00 

 

Maj 

 

Tirsdag d. 19/5 kl. 19.00-21.00 

 

Juni 

 

Onsdag d. 17/6 kl. 17.15-20.00 – kort bestyrelsesmøde + sommerafslutning 

med spisning. 

 


