
Skolebestyrelse    
  
 
 
 

Deltagere: 

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

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

Karsten Jaquet (medarbejder) 

Cecilie Harrits (forælder)    Inge Mikkelsen (medarbejder) 

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

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

Martin Appel Loft (skoleleder) 

 

Afbud: 

Henriette Hennelund (forælder)  Nan O Mea (suppleant) 

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

 

 

Mødedato: 22. april 2015. 

Tidspunkt: 17.15 – 20.00   

Sted: Kontoret  

 

Referat   

 

1. Formalia (17.15-17.20) 

 Godkendelse af dagsorden 

 Godkendelse af referat fra sidste møde 

o Det ønskes at der kommer en note til evt. fra sidste møde. 

Martin laver et udkast.   

 Tilstedeværelse/afbud 

 

 

2. Meddelelser (17.20-17.40) 

 Elevråd - ingen 

 Medarbejdere 

o IM: Anderledes løsninger på vikardækningen er nu drøftet i lærergrup-

pen. 

o KJ: Det ser rigtig positivt ud. Vi har en god fornemmelse for fremtiden. 

 Ledelse:  

o Vi er i gang med fagfordeling. Ture er begyndt at komme på skolen. 

(starter 1. maj). Gennem en arbejdsgruppe bliver der udviklet en vision 

og udvikling af SFOen. 

o Skolen er med i et projekt sammen med Aarhus Teater. 

o Et andet projekt har vi sammen med Den Gamle By. Dette er primært 

sammen med Fase2. 

o Lavet samarbejdesaftele med fodboldklub og en gitarskole. 

o Martin har lavet et skriv om Sygefravær/nærvær. Der er et godt redskab 

til bevidstgørelse, der hedder LIS.  

 Formand for skolebestyrelsen 

o Brev fra byens anvendelse. Parkering i skolens område. 

o Forening af skolebestyrelser har indkaldt til generalforsamling. 16. juni 

kl. 19.00 til 21.00. 

o Formanden ønsker at Bestyrelsen omkonstituerer sig. Dette sættes på 

dagsorden til næste møde. 

 



 

3. Tilsynspunkter (17.40-18.00) 

Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

Mål: At bestyrelsen fører tilsyn med udvalgte punkter og områder 

 

 Orientering om RULL2-projektet 

o Der hvor vi er nu er at der er truffet et valg af bygning. 

o MED-udvalg orienteres i morgen. 

o Den 5. maj træffes de sidste valg i styrgruppen. Derefter meldes løs-

ningen ud til alle. 

 Socialpædagogiske tiltag – kompetencecenteret 

o Martin laver et skriv. 

 SFO 

o Ture starter 1. maj. 

o Børnetallet ligger helt stabilt. 

o Det er svært at samle SFO-forældreråddet. 

 

 

4. Økonomi (18.00-18.15) 

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

Mål: Godkendelse af budget  

 Bestyrelsen godkender budgettet 

 

 

5. Princip for valgfag (18.15-18.25) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Mål: Beslutning 

 

Princip for valgfag har været sendt rundt til kommentering. Princippet er rettet til i for-

hold til indkommende forslag. Ledelsen indstiller medsendte princip til beslutning.  

 

 Bilag medsendt dagsordenen. 

 Princippet er godkendt 

 

6. Suppleringsvalg (18.40-18.50) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Mål: Beslutning 

 

Skolebestyrelsen skal beslutte hvorvidt der skal foretages suppleringsvalg til skolebe-

styrelsen. Et sådan valg kunne gennemføres i august/september 2015.  

 

Ledelsen indstiller at skolebestyrelsen beslutter et suppleringsvalg 

 

Det blev besluttet at der gennemføres suppleringsvalg i starten af næste skoleår. 

 

 

7. Høringssvar i forhold til effektiviseringer (18.50-19.05) 

Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

Mål: Udarbejdelse af høringssvar 

 

Bo udarbejder forslag til høringssvar. Bestyrelsen drøfter udkast og færdiggør hørings-

svar.    

 

Bilag udsendes  

 

Nyt udkast udarbejdes af Janus. Dette rundsendes. 

 



 

8. Alkohol (19.05-19.20) 

Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

Mål: Drøftelse og beslutning 

 

Bestyrelsen drøfter problematikken vedrørende alkohol ved skolearrangementer. Drøf-

telsen skal føre til en beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et princip i forhold til 

alkohol ved skolearrangementer. 

 

Der skal laves et princip. Det skal være kort. Der skal være fokus på elevernes trivsel. 

Cecilie laver et udkast til næste møde.  

 

 

9. Ordensregler (19.20-19.45) 

Ansvarlig: Majbrith 

Mål: Drøftelse 

 

Fremlæggelse og drøftelse af udkast til ordensregler bearbejdet og drøftet i skolens 

MED-udvalg.  

 

Skolebestyrelsen skal beslutte den videre proces.  

 

Bestyrelsen bakker op om arbejdet.  

Majbrith er tovholder på projektet. Alle kommentarer sendes til Majbrith frem til 15. 

maj. Derefter kommer der et samlet udkast. 

 

 

10. Nedsættelse af markedsføringsudvalg (19.45-19.50) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Mål: Nedsættelse af udvalg 

 

Ledelsen foreslår at nedsætte et markedsføringsudvalg og beder bestyrelsen om op-

bakning til dette arbejde. Ledelsen foreslår et udvalg bestående af medlemmer fra be-

styrelsen + eksterne medlemmer uden for bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen bakker op om idéen. Der holdes et opstartsmøde, hvor formen fastlægges. 

Janus, Kis og repræsentanter fra ledelsen tiltager på opstartesmødet. 

  

 

11. Punkter til kommende møder (19.50-19.55) 

a) Princip for SFO (Heidi) 

b) Fremtidens dagsordener – hvordan vil vi afholde bestyrelsesmøder? 

c) Fremtidige forældreskoledage – forbedring af planlægning og afvikling 

d) Fremtidigt samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-råd 

e) Digital dannelse 

f) Skolens lokale udviklingsplan (LUP) 

g) Skolens arbejde med elevtrivsel 19-05-2015 

h) Kostpolitik 19-05-2015 

 

 

12. Evt. (19.55-20.00) 

 


