
Skolebestyrelse    
  
 
 
 

Deltagere: 

Janus Boye (forælder/formand)  Sofie Kjellerup Skovborg (elev)  

Heidi Nielsen (forælder/næstformand)  Martin Appel Loft (skoleleder) 

Henriette Hennelund (forælder)  Steen T. Sørensen (viceskoleleder)   

Kis Jakobsen (forælder)   Sofie Bjerre (medarbejder) 

Nan O Mea (forælder)   Karl Edney (medarbejder) 

     

    

  

Afbud 

Cecilie Harrits (forælder)    

 

Mødedato: 18. august 2015. 

Tidspunkt: 15.00 – 17.00   

Sted: Kontoret  

 

Referat  

 

1. Formalia (15.00-15.05) 

 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

 Godkendelse af dagsorden 

 Tilstedeværelse/afbud 

 

 

2. Meddelelser (15.05-15.15) 

 Elevråd 

o Det nye elevråd mødes i morgen. 

 Medarbejdere 

o Lærere: Stille start. Dejligt at vi kender reformen. God opstart. 

o SFO: Ny struktur (funktionsopdeling). Det er nyt og vi er positive. Det er 

svært at vi ikke kommer så tæt på de enkelte børn. Dette er også foræl-

drenes bekymring. 

 Ledelse  

o Pædagogisk indsats om læringsmål. 

o Dimissionsfest og første skoledag er afholdt på hver sin side af sommer-

ferien. Begge bevægende arrangementer. 

o Vi arbejder sammen med Den gamle by og bedre samarbejde med muse-

et.  

o Møde med lokalcentre for at se om vi kan få glæde af hinanden. 

o Samarbejde med gymnasiet. Både de dygtigste og alment. 

o Vi har to fokuspunkter: 

 Orden og affald 

 Den gode tone (kommunikation) 

o Start af første klasse. Vi vurdere om det er det rigtige valg. 

o Elevskabe sættes op i uge 42 2015 

 Formand for skolebestyrelsen 

o Der er ros fra mange nye for starten af skoleåret. 

o Opstartsmøde med et uformelt netværk med andre skolebestyrelser i 

Aarhus Kommune. 

 

 

 



 

3. Tilsynspunkter (15.15-15.30)  

Ansvarlig: Janus (bestyrelsesformand) 

Bestyrelsens tilsynsforpligtelse (valgte punkter og områder) 

 

 Sygefravær (MA) 

o Der er et faldende fravær. Det begynder at bære frugt at der er nær-

vedledelse. Der er også en bedre kommunikation til forældre når der 

er fravær i en klasses læreregruppe. 

 

 Arbejdet med nye læringsmål (MA) 

o Der har tidligere været undervisningsplaner for de enkelte fag. Nu er 

der mere fokus på læring. Eleverne skal også inddrages i udarbejdel-

sen af elevernes læringsmål. Evaluering er vigtig for at navigere 

fremadrettet. 

o Der uddannes 7 læringsvejledere til at støtte denne proces 

 

 Byggeprojekter (SS) 

 

o Fire projekter i dette skoleår: 

 RULL2 (færdig 1/7 2016): 

 SFO/Fælleslokaler i Å-huset 

 Elevskabe og indretning og organisering af  

 DNK (Den Nye Kontorbygning) ( 

 Personalefaciliteter 

 Håndværk og design 

 

 

4. Udpegning af delegerede til landsmødet i skole og forældre (15.30-15.35) 

Ansvarlig: Janus (bestyrelsesformand) 

 

 

5. Suppleringsvalg til bestyrelsen (15.35-15.45) – bilag 1 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Orientering 

 Det forslås af planen i bilag 1 følges. 

 Der informeres ud i start uge 35 

 

6. Årshjul for bestyrelsesarbejdet (15.45-16.00) – bilag 2 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Beslutning  

 Der er nogle skalting vi skal igennem i løbet af året. 

 Martin gennemgår årshjulet.  

o Forslag: at udskolingen, indskoling/SFO og markedsføring kommer på 

som punkt på en temadag. 

o Tilsyn på kommunikation og udviklingen af denne (hver anden gang) 

 Årshjulet, med ændringer, bliver udsendt af Martin. 

 

 

 

7. Valg af indhold til bestyrelsens to temadage (16.00–16.25) – bilag 3  

Ansvarlig: Janus (bestyrelsesformand) 

Beslutning   

 De pædagogiske ledere deltager 

 Martin sender en plan over temadagenes indhold  

 Disse skal give mulighed for at komme i dybden af de store emner 

 Temadage afholdes ikke på skolen 

 

 



  



8. Bestyrelsesdeltagelse på forældremøderne (16.30-16.40) 

Ansvarlig: Janus (bestyrelsesformand) 

Orientering  

 Kontaktklasser fordeles mellem forældrerepræsentanterne 

 Skemaet sendes rundt på mail. 

 På disse møder er bestyrelsens rolle: 

o Kort præsentation af sig selv og bestyrelsesarbejdet (ca. 5 min) 

o Hvad kan man bruge bestyrelsen? 

 Hvornår skal man henvende sig til ledelse eller bestyrelsen? 

 

 

9. Julemarked (16.40-16.50)  

Ansvarlig: Janus (bestyrelsesformand) 

Drøftelse 

 Erstatter en skoledag (7/12) og tæller som en skoledag. 

 Den 7. december holder SFO åben hele dagen. 

 

 

10. Punkter til kommende møder (16.50-16.55) 

a) Princip for SFO (Heidi)  

Kommer på temadag i januar 

 

b) Fremtidige forældreskoledage 3. 4. marts– forbedring af planlægning og afvikling 

Kommer på en temadag  

 

c) Fremtidigt samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-råd 

Kommer på temadag i januar 

 

d) Digital dannelse og ordensregler 

Kommer på en temadag  

 

e) Skolens lokale udviklingsplan (LUP) 

Kommer på en temadag  

 

 

 

11. Evt. (16.55-17.00) 

 

  

 

  

 

 
 

 
 


