
 

 
 

Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslæt Onsdag den 9.12 2015 kl. 18.00  – 21.15.  

 

Mødested Det store møderum overfor kontoret 

 

Mødedeltagere:  

Forældrerepræsentanter 

 

Christina (mor til Freya 2.a)  

Ditte (mor til Falke 3.a) formand AFBUD  

Hanne (mor til Mads 5.b) 

Helle (mor til Jonathan kom3)  

Iddle (far til Yasemin 2.c)  

Lea (mor til Mathias 5.b og Jonas 7.a)  

Mette (mor til Sofie 3.b og Emil 6.a2) næstformand  

 

Eksterne medlemmer Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech  

Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang    

 

Medarbejder-repræsentanter Uffe Rasmussen 

Nina Sørensen AFBUD 
 

Sekretærer for bestyrelsen Lars Hansen, SFO-leder 

Majbritt Jensen, skoleleder 

 

Gæster Maj-Britt (mor til Alexander 4.b) – suppleant afbud 

 

Referent Lars Hansen  
 

  

Dagsorden Referat 
1. Valg af ordstyrer Uffe - er også valgt for de næste par gange 

 

2. Godkendelse af dagorden 

 

 

Sidste udgave godkendt 

3. Godkendelse og evt. op-

følgning på referat fra 

sidste møde. 

Godkendt 

 

4. Forretningsorden  Ahmed er udtrådt – Lea er nu ordinært medlem.  

Helle, Ditte og Mette + suppleanterne er på valg  

5. Drøftelse vedr. kantinen  

 

Vi ser en bedring i kantinens økonomi, madordningen, større skrankesalg 

mv – så vi tør godt ansætte en ny til kantineteamet. Det betyder at vi kan 

udvide madordningen til 1. klasserne nu, selvom Mai skal på økoløft kur-

sus her i det tidlige forår. 

Der skal priser på månedsmenuen 

 

6. Gennemgang/drøftelse af 

Kvalitetsrapporten. 

 

Skolebestyrelsen skal lave udtalelse til Kvalitetsrapporten. Kvali-

tetssamtalen afholdes den 15.1 kl. 13-15? 

Kommentarer: 
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Side 3 præcisering 

a) 76 % af skolens elever bor i distriktet 

b) vi betaler for 52 børn til specialklasse andre steder 

 

side 4 

Vores indsatser 

a) inddragelse af eleverne -  

b) kommunikation med forældre 

c) børnenes fravær 

d) børns overvægt 

 

side 7.2 Vi undersøger hvordan vi skal læse resultatet 

Side 8 Vi undersøger hvordan vi skal læse resultatet 

Side 9, 10 Elevernes faglige niveau sammenholdt med de socioøkonomi-

ske forhold. Vi ligger generelt godt. Der er dog enkelte fag, som ligger 

under forventet resultat 

Side 11 Flere forældre er tilfredse med børnenes faglige udbytte 

Side 12. Vi undersøger om vores specialklassebørn tæller med i % delen, 

der ikke har aflagt 9 klasses afgangsprøve 

Side 13 samme 

Side 14 Vi har virkelig mange børn, der er startet i gymnasiet, men efter 3 

mdr. er der et større frafald til andre ungdomsuddannelser 

Side 15 Forældretilfredsheden er stegt flot for skolen 

Side 16 Det ser pænt ud ift børn der får ros  

Side 17 Vores børn har et for stort fravær Vi har især et for stort ulovligt 

fravær. Måske er registreringen en parameter.  

De månedlige lister over børn der har stort ”bekymrende” fravær er blevet 

kortere, så der må være for mange, der har fravær. 

Side 18 Kan vi læse at jo ældre børnene bliver, jo mindre bevægelse har 

de i skoletiden – eller bliver de bare ikke forpustede? 

Side 18 Overvægt. Vores børns vægt ligger over kommunens gennemsnit. 

Det er gældende for hele området Viborgvej 

Side 19 Vi har meget få børn. der ryger 

Side 20 Andelen af børn, der har en god ven. Vi ligger lidt under kommu-

ne-gennemsnittet 

Side 22 Antallet af elever der føler sig mobbet ligger lidt over kommune-

gennemsnittet. 

Vi har sammen med dagtilbuddet besluttet, at vi vil lave en fælles indsats 

mod mobning  

Side 23 vores forældre er mere tilfredse end gennemsnittet for kommunen 

Der mangler nogle svarrubrikker herunder ”Ved ikke”, da man som foræl-

dre ikke altid har en viden 

Skolen og SFO har hver især en bedre tilfredshed end kommunen i gen-

nemsnit 

Side 27 Her ønskes et større samarbejde mellem dagtilbud og skole 

De næste sider skal udfyldes efterfølgende 

Side 31 Vores stemme % til børn og unge byrådet passer ikke. 

Side 42 95 % af de lærere, der underviser i fagene i 2020 skal have det 

som linjefag. Vi arbejder på at opfylde målene 

Side 33 Det gennemsnitlige antal undervisningstimer pr. lærer ligger lidt 

under det kommunale gennemsnit. Det samme gør sig gældende for den % 

vise del af arbejdstiden, som lærerne i gennemsnit bruger til undervisning. 

Side 35 Stigningen af børn i spc. klasse matcher faldet i det % vise andel 
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af lokale børn i skolen. Andelen af lokale børn i privatskoler ligger stabilt. 

Opfordring til at vi undersøger nærmere om der særlige forhold der gør, at 

børn fra nogle bestemte områder af skoledistriktet vælger anden skole.   

Vores indsats for at få flere børn til skolen fra distriktet fortsættes. 

Side 35 Kriminalitet Antallet af lokale børn, der har været sigtet i forbin-

delse med kriminalitet er faldet. 

Side 37. Vi har en lav klassekvotient. 18 i gennemsnit for klasserne fra 0.-

9. årgang 

Side 38 Antallet af børn indskrevet i SFO ligger fint 

Dog kan vi se at antallet af børn på 4. årgang er faldet, hilket der skal ar-

bejdes med 

Side 39 Personalets tilfredshed med jobbet som helhed, skolen som attrak-

tiv arbejdsplads og den sociale kapital er steget 

 

Skolebestyrelsens udtalelse: 

Skolebestyrelsen er grundlæggende tilfreds med skolens resultater,  

Mette og Lea laver en udtalelse for skolebestyrelsen 

De rundsender den til de øvrige forældrevalgte-medlemmer og til Majbritt 

til indsættelse i den samlede kvalitetsrapport.  

 

6. Opfølgning på trivselsmå-

lingen foråret 2014 

 

Lærerne og pædagogerne kan bruge resultaterne fra trivselsmålingen, når 

de samles på klassetrin.  

Ny måling i januar/februar. Der følges op så snart vi har resultaterne 

Vi undersøge på kommende fælles pædagogisk møde, om skolens sociale 

årsplan skal gennemskrives/moderniseres 

Særligt fokus på pauserne. Har børnene brug for mere hjælp her. 

7.     Bordet rundt 

 

Hanne: husk vandrepokal for motionsdagen for de forskellige trin. 

Hanne ser en del børn for sent. Skal vi lave en komme-til-tiden-kampagne. 

Majbritt undersøger problemstillingen. 

Bedre skiltning til tandlægerne 

Lasse har deltaget i et aftenmøde om inklusion på Grøndalsvej. Henrik 

Johansen var tovholder på projektet. Der var nogle gode materialer vi kan 

rekvirere. 

 

8.  Nyt fra ledelsen 

 

Fælles årshjul i lokaldistriktet for at få en bedre fordeling af aktiviteterne 

for forældrene og afklaring af hvad vi gør fælles. 

Undersøgelse om baggrund for skolevalg blandt områdets forældre i janu-

ar måned 

Fælles kommunikationsstrategi i lokaldistriktet på vej 

 

Ny konstitueret områdechef. Vores områdechef Ole Ibsen er sygemeldt, 

og vi har fået tilknyttet områdechef Jane Foged, som også afvikler kvali-

tetssamtalen. 

 

APV ser fint ud for alle skolens ansatte 

Fredag d. 11/12 kommer vores direktør og fortæller om de kommende 

økonomiske omprioriteringer/besparelser 

11. Næste møde  Hvad vil vi gerne nå i dette skoleår 

 

Skal-opgave: Princip om studietid og holddannelse 

Drøftelse af mobilpolitik 
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12 Andre møder på vej 

 
Åben skole den 2.februar, 3.marts, 7.april, 2.maj, 7. juni 

 

Forslag til mødedatoer i foråret:  

Alle dage kl. 18.45 – 21.15  

Mandag den 1. februar (med forældrerådet) 

onsdag den 16. marts (økonomi) 

tirsdag den 3. maj (med elevrådet) 

torsdag den 16. juni (start kl. 18) 

 

Møde med arabisk-talende forældre ikke datofastsat 

 

Møde med forældrerådet i SFO sidst i januar 

 

Møde med klasseforældrerådene  

Tirsdag den 9.2 kl. 19- 20.30. NY tid. Invitation udsendt 

 

Møde i dagtilbuddets bestyrelse: 

Den 8. februar, 5. maj og 1. juni. Majbritt deltager.  

 


