
 

 
 

Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslet Mandag den 15. september 2014 kl. 18.45 – 20.45 
Mødested Det store møderum overfor kontoret 
Mødedeltagere:  
Forældrerepræsentanter 
 

Christina (mor til Freya 1.a) afbud 
Ditte (mor til Falke 2.a) 
Hanne (mor til Mads 4.b) 
Helle (mor til Jonathan kom2) 
Iddle (far til Yasemin 1.c) 
Mette (mor til Sofie 2.b og Emil 5.a2) 
Ahmed (far til Nasim 9.a mfl.) – suppleant 
Lea (mor til Mathias 4.b og Jonas 6.a) – suppleant  
Maj-Britt (mor til Alexander 3.b) – suppleant afbud 

Eksterne medlemmer Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech 
Claus Bossow, Møllevang dagtilbud 

Medarbejder-repræsentanter Uffe Rasmussen 
Lisbeth Mathiasen 

Sekretærer for bestyrelsen Lars Hansen, SFO-leder 
Majbritt Jensen, skoleleder 

Gæster Helle Klejs, viceskoleleder 
Referent Lars Hansen 
  
Dagsorden Referat 
1. Valg af ordstyrer Uffe Rasmussen 
2. Godkendelse af dag-

orden 
Godkendt 
 

3. Godkendelse af referat 
fra sidste møde 

Godkendt 
 

4. Tema: skolens økono-
mi 

Opbygning – råderum – status v/ Randi 
Randi uddelte økonomimaterialet med noter 
Skolen bruger undtagelsesvist af det samlede overskud til dækning af 
personaleudgifter i indeværende skoleår.  
SFO har som mål at fastholde børnetallet og dermed økonomien. 
Kantinen har et forventet underskud på 300.000 kr. 
Ros til Randi fra bestyrelsen for et overskueligt regnskab 

5. Bordet rundt a. Vedr. skolens nye konflikthåndterings kursus ”Genstart” Kurset 
er for børn fra 6. årgang, der har vist at de har svært ved styre de-
res vrede. Kurset er 3-5 lektioner og et kursus man skal deltage i.   

Reglen er stadig at hvis man slår, så skal man til samtale med skolens 
ledelse sammen med forældrene. 
Der er orienteret om kurset på forældremøderne for de store klasser 
og igen i næste forældreskrivelse. 
b. Ønske om et fælles overblik over fridage for undervisning og 

”lukke” dage i SFO. 
c. Forslag om at der informeres på hjemmesiden om vej-arbejdet 

omkring skolen. 
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d. Reformen for ungdomsuddannelserne kan betyde at man med en 
9. klasses ikke kan komme ind på en videreuddannelse som f.eks 
smed. Men at man min. skal have en 10. klasse for at komme ind 
på en sådan uddannelse. Det er endnu ikke besluttet, men beslut-
tes efter endt hørring. Konsekvenserne kan dog ramme dem der 
ønsker at starte på f.eks. Aarhus Tech 

e. Et AKT forløb i en klasse opleves som ikke-afsluttet.. Som skole-
ledelse vil vi meget gerne kontaktes, hvis nogen har noget, de er i 
tvivl om eller er utilfredse med. 

f. Hvordan får vi fortalt om de af vores børn, der har særlige behov, 
så de andre forældre i en klasse har forståelse for dem.  

Som skole opfordrer vi forældre til børn med særlige behov til, at de 
på forældremøde får fortalt om dette. Skolen kan tilbyde indlæg på 
forældremøder om Børn med særlige behov. 

6. Skolebestyrelsens for-
retningsorden 

Valg af formand: Ditte (mor til Falke 2.a) 
Valg af næstformand: Mette (mor til Sofie 2.b og Emil 5.a2) 
Besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen: suppleant Ahmed 
(far til Nasim 9.a mfl.) indtræder som ordinært medlem 
Input til små justeringer af forretningsordenen indarbejdes til næste 
møde. 

7. Indhold på næste mø-
de den 21.10 

Der ønsket input fra skolens ledelse om data ift skolen. Kvalitetsrap-
porten fra 2013 (baggrundsrapport og lokalrapport) samt forældretil-
fredshedsundersøgelsen for skole og SFO udleveret på sept. mødet.  
Bemærkninger fra forældrene udsendes inden næste møde. 
Forslag om at SFO s ledelse og forældreråd inviteres til mødet. Te-
ma: målsætning mv. for vores ”nye” SFO (drøftes også i SFO perso-
nalegruppen, til SFO-forældremødet den 29.9 og i ledelsesgruppen)  
Opfølgning af intromøde om skolebestyrelsesarbejdet d. 7. oktober.  
Mange medlemmer af bestyrelsen deltager. 
Henvendelse fra byrådet om forslag til udvidelse af antal skoledage 
for at nedbringe længden af børnenes skoledag.  
Forretningsorden gennemgås 

8. Nyt fra ledelsen Ledelsen er i gang med at lave feedback samtaler med alt pædago-
gisk personale for at høre til, hvordan det går lige nu ift den nye ar-
bejdstidsaftale mv.  
Der laves også som sædvanligt klassegennemgang af alle klasser.  
Lektie cafe: Vi laver hele tiden justeringer for at lave bedst mulige 
tilbud. Der er særlig stor søgning til de mindre klassers lektiecafe 
På kommende skole-hjemsamtaler vil der blive lavet konkrete aftaler 
ift de store børn, der pt ikke benytter sig af tilbuddet. 
Legeplads: Udvalget har haft møde. Der afventes beslutning om hvad 
næste skridt skal være 

9. Andre møder på vej Åben skole 5. november  
Informationsmøde om SFO og valg til SFO-Forældrebestyrelse 29. 
september. 
Tema: Forældrenes ønsker til SFO tilbuddet, herunder aftale om antal 
møder i SFO forældrerådet. 

 


