
 

 
 

Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslæt Torsdag den 14.06 2018 kl. 18.30-21.00  

Mødested Personalerummet/store mødelokale 

 

 

Mødedeltagere:  

Forældrerepræsentanter 

 

Abdirahman Idel (Liban 1.y og Yasmin 4.c) afbud 

Johanne Agger (Tone 2.b)  

Lars Sørensen (Isabella 2.a)   

Lea Jans (Mathias 7.c)   

Mette Muff Hauge – (Emil 8a og Sofie 5b) 
Michael Haugaard Nybro (Philip 1.F)   afbud 

Søren Krarup (Astrid 4.a, Theodor 3.b og Bertil 0.a) 

 

Eksterne medlemmer Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech 

Eva Christensen, Dagtilbud Møllevang –  afbud 

 

Medarbejder-repræsen-

tanter 

Jytte Krause Bojesen 

Hans Jørgen Nim (Buster)  
 

Sekretærer for bestyrel-

sen 

Lars Hansen, SFO-leder 

Majbrit Jensen, skoleleder 

 

Gæster Bashar Sadiqi (Maleeha 4.a) – 1. suppleant  afbud 

Connie Mikkelsen – (Anton 2b), 2. suppleant   
Fritidsleder Morten Kvist  

Pæd. leder Annette Teilmann Demant 

UU-vejleder Pernille Aaboe 

 

Referent Lars Hansen  

   

Dagsorden  Referat 
1. Valg af ordstyrer Søren er ordstyrer 

 

 

2. Godkendelse af 

dagsorden  

Godkendt  

3. Elevrådet har ordet afbud  

4. Udskolingen UUvejleder Pernille Aaboe informerede om, hvad UU kan hjælpe skolen og de 

unge med – herunder information om uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 

 

Vores lokale klub afprøver i det kommende skoleår et nyt koncept ift kommende 

6. og 7. årgang, hvor de ønsker at understøtte børnenes sociale kompetencer – 

også med henblik på at imødegå kravene til uddannelsesparatheds-vurderingen i 

8. klasse.  

Klubbens personale deltager i de respektive klasser 1,5 time hver 3. uge. Toden 

tages fra klassens tid. En af klassens hovedlærere deltager. 

 

 

 

5. Godkendelse af refe-

rat fra sidste møde 

Godkendt 

 

 

6. Status på valg til be-

styrelsen 

Den nye skolebestyrelse er nu på plads. Information udsendt til forældrene. 

Konstituering efter ferien 
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Kan vi inddrage eleverne mere/anderledes i det kommende skoleår? 

Næste møde er d. 11. september …/  

NB: mødet er fremrykket til den 28.8 for at vi kan nå at udarbejde svar til den 

varslede høring om besparelser 

 

7. Elevtrivselsmålingen 

2018 

Den overordnede rapport udsendt. Desværre har ikke alle klasser bevaret under-

søgelsen denne gang. Hvis færre end 5 elever i en klasse har besvaret (hvilket 

kan være tilfældet i vores spc. klasser), så får vi ikke en særskilt rapport for klas-

sen. Besparelserne indgår i den samlede rapport for årgangen. 

 

Ledelsen skal på næste møde fremlægge en plan for, hvordan skolen vil arbejde 

videre med børnenes udsagn – med særlig vægt på tryghed. 

 

 

8. Betydningen af ny 

lov om anti-mobning 

 

Ny lov om mobning vedlagt. 

Det nye i loven er at forældre og børn kan klage over skolens håndtering af evt. 

mobning. Vigtigt at proceduren er indskrevet i skolens anti-mobbestrategi, som 

er ved at blive revideret og som igen kommer til at ligge på skolens hjemmeside.  

Sagen sættes på næste møde. 

 

 

9. Nyt fra ledelsen 

 

Der er ansat 2 nye lærere til hhv.et barselsvikariat og oprettelse af en ekstra 

klasse på kommende 6. årgang. 

De største børn skal vælge valgfag inden sommerferien. Et nyt valgfag er junior-

idrætsleder 

De afgangsprøver der er d.d. afviklet, er gået rigtigt godt. 

SFO arbejder på at ændre på strukturen i SFO for at udnytte personaleressour-

cerne bedre mellem distrikts- og specialklasser 

Der var mange fremmødte til prøveskoledagen. 

En god sidste skoledag uden problemer, bortset fra at teknikken brød ned til de-

res billedshow. Stor ros til vores meget ansvarlige afgangselever. 

 

10. Bordet rundt 

 

Ønske om at bilag og dagsorden udsendes i bedre tid inden mødet  

Bevægelse i skolen ønskes på dagsordenen. 

Planlagt Skt.Hansfest sammen med kirken og FDF på skolen. 

Lea og Lars har været til dialogmøde med rådmanden. Temaerne der blev drøftet 

var bla. SFO, karakterfrie skoler  

 

11.  Nyt fra dagtilbud 

og klubben 

 

Se ovenfor ift nyt tiltag på skolen – 6. og 7. årgang. 

Det trækker ud med den endelige beslutning om at klubben flytter ind på skolen, 

Nuværende udmelding er at processen starter i 2020.  

 

12. Input til punkter til 

kommende møder  

 

Oversigt over mødedatoer i kommende skoleår 

Bevægelse i undervisningen 

Kommunikations-strategi 

Opfølgning på elevtrivselsmåling og den nye antimobbestrategi. 

 

11. Mødeplan for kom-

mende skoleår 

Ordinære bestyrelsesmøder 

Vi fortsætter med at mødes 2,5 time ca. hver 6. uge.   

 

Forslag til mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00  

Tirsdag den 28.8  NY tid. Høringssvar ift inspirationskatalog om besparelser og 

innovative tiltag 

Onsdag den 19. august kl. 19 – 21.45. skolebestyrelsernes dag på Rådhuset 
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Torsdag den 27. september NY TID bestyrelsesmøde – økonomi 

 

Torsdag den 4. oktober – informationsmøde for kommende forældre 

  

Mandag den 29.10 NY TID bestyrelsesmøde – SFOs forældreråd 

 

Torsdag den 6. december bestyrelsesmøde 

 

 

Lea Jans og Mette Muff havde deres sidste møde i bestyrelsen.  

De blev begge takket for deres indsats i skolebestyrelsen 

 


