
        
 

 

Skolebestyrelsesmøde den 30.1.2018 kl. 17.00-20.00 
 
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Morten Andersen, Stine Karkov Sørensen, Karina Poulsen, Martin 
Bien, Dorthe Møller. 
Elevrepræsentanter: Emma og Julie 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard 
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Michael Korsgaard Lund, Poul Højmose, Katja Uth 
Afbud: Camilla Bisgaard-Bobner 
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard Ordstyrer: Karina Poulsen              Referent: Steffen Friis Brahe 
 

Punkt 
 

Beslutning Ansvarlig 

178) Info: 10 min 
Nyt fra eleverne 
 

Ønsker i forhold til valgfag er videregivet til Poul, som vil 
indarbejde ønsker i de kommende valgfag. 
Andre punkter som elevrådet har drøftet: økonomi, 
værdiord. Værdier (nysgerrighed, viden, glæde) afventer 
ledelsens ”GO” før vi begynder at ”promovere ordene. 
 

 

179) Dialog: 20 min 
Kvalitetsrapporten  
 

Overblik over dagsorden, forløb og talerækkefølge.  

Skolebestyrelsen forberedte sig til den forestående 
kvalitetssamtale (31/1) bl.a. ved at drøfte indsatser i relation 
til de forventede fokuspunkter, herunder fravær 

Katja 

180) Dialog: 20 min 
Forældremøder 

Forældremøder – hvilke emner skal behandles igennem 10 års skolegang? 

Bilag påført de punkter som grupperne har arbejdet med.  
           

Kunne vi finde den røde tråd gennem hele skoleforløbet. 
Punkterne kunne serveres med forskellige kasketter, men 
det er også afgørende at klasseforældrerådene bliver 
involveret og er med til at vælge punkterne. 
  

Katja 
Bilag 1 

181)  Dialog/beslutning:  
20 min 
Fraværsplan 
 

Når børn er fraværende – forslag om udkast på en handleplan 

Der er udsendt et arbejdspapir til bestyrelsen.  
Planen i sin nuværende form vil have forskellige funktioner; 
opslagsværk, redskab til lærere, forventningsafstemning via 
aftaler m.m. 
 
God respons til planen. Der er stadig punkter som p.t. ikke er 
lavet. Planen vil blive forelagt bestyrelsen. 
Spørgsmål og ark skal kunne tilpasses til de enkelte 
problemstillinger, men der er gode tankevækkere, som vil 
kunne være medvirkende til at få fokus på en eventuel 
problemstilling. 
 
Ud af det bestående bilag vil der blive en forældreversion og 
elevversion. Tankevækker i at der kunne komme en kolonne 

Katja  

2 dages fravær pr. 
måned i skoletiden 
svarer til 1 års 
skolegang!!. 

http://lystrup-skole.skoleporten.dk/sp/file/0eac21c6-c830-4648-8d88-137fac546550


        
 

 

så forældrene ikke blev sat til at svare på noget de ikke vil 
kunne svare på. (ved ikke eller ikke relevant) 
 

182) Dialog/beslutning: 
10 min 

Logokonkurrence – hvordan fortsætter vi processen om vores tre nye ord  

Den oprindelige proces link vil blive tilrettet og datoer 
påført. 
Punkt på et af de kommende møder, hvor ledelsen 
præsenterer konkurrencen og en tilrettet plan. 
Skal de 3 ord udfoldes yderligere f.eks via præsentationen? 
Skal alle ordene kunne ses i tegningen/logoet? 
 
Økonomien:  en mulighed præmie tkr 5 til vinderen og 
derudover skal afsættes penge til en grafiker.  
 

Katja 

183) Dialog: 10 min 
Udfordringer og ander-
ledes pædagogisk tilgang 
 

Poul fremlægger en aktuel udfordring og en mulig tilgang for 
løsningen.  
 

Poul 

Aftensmad 18.30-19.00 
 

 
 
 

 

183) Dialog: 15 min 
Valg til skolebestyrelsen 

Plan diskuteres igennem og der tages beslutning om forløbet, samt hvem fra 
bestyrelsen, der skriver de indledende bemærkninger.  

 
Vi afholder valget elektronisk.  
Hvem er på valg: Anne Mette, Morten, Dorthe, Martin 
(Peter). Dorthe kan ikke genvælges, da hun i det nye skoleår 
ikke længere har børn på skolen.  
Skolebestyrelsen vil allerede nu begynde at lancere valget 
med henblik på at skabe interesse for 
skolebestyrelsesarbejdet. 
Hvilke medier vil vi benytte: intra, bannere, nyhedsbrev, spot 
on.  
 
Stine kigger på Appetitvækker og sender den videre til Anne 
Mette. 

 

184) Dialog: 10 min 
Forældrerrangementer 

Vil skolebestyrelsen stå som vært for arrangementer på skolen, f.eks. foredrag?  

Jens Winter tidl. Byrådsmedlem omkring ”Hjælp vi har en 
teenager i huset”. Et muligt forældre arrangement? 
Hvad er det vi vil med foredrag? Har vi et mål som vi gerne 
vil opnå med evt. at invitere forældrene til en 
foredragsaften? 
Tilbagemeldingen fra kontaktforældrene (forældrerådene i 
klasserne) lyder at et arrangement, som dette er ønsket.  
Konklusionen er der laves et udvalg som sonderer markedet. 
Udvalget består af: Anne Mette, Martin, Karina. 
 

link 

http://lystrup-skole.skoleporten.dk/sp/file/5a12d0d2-154a-4cda-b7b4-682085b86475
http://www.winthers.eu/Hj%C3%A6lp-vi-har-en-teenager-i-huset.aspx


        
 

 

 

185) Dialog: 10 min 
Årshjul 
 

Revideret årshjul til godkendelse – se bilag 
Årshjulet er godkendt og er at betragte som et dynamisk 
værktøj og et inspirationsnotat til hvordan 
bestyrelsesmødernes indhold fastsættes. 
 

Steffen 
Bilag 2 

186) Spørgsmål: 15 min  
Siden sidst 

Ledelsen giver vue over det, der er sket på skolen, siden vi sidst sås.  

Sidste nyt i forhold til RULL. Byggeriet skulle stå færdigt april 
2019!. I vil kunne følge RULL på separat menu på skolens 
hjemmeside.  
Toiletterne er trukket ud af projektet og arbejdet dér vil 
blive påbegyndt inden selve RULL projektet starter. 
 
Linette Træholt er netop blevet ansat for Michael Dam. 
 

Katja 
 
 

187) Dialog: 5 min  
Skolebestyrelsens punkt 
til Intra/hjemmeside  

Valg til skolebestyrelsen – Appetitvækker via spot on?(183). 
Stole til C-huset. 
 

 

188)  
Punkter til kommende 
møder  

Princip erhvervspraktik, princip for skolens samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere, antimobbestrategi, klassedannelse, planlægningen 
for det kommende år, 
kontaktforældrepjece, vikardækning, Tema – skolefester- input fra 
forældre 

 

Næste møde Tirsdag den 27. februar 2018 
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Årshjul for Skolebestyrelsen Lystrup Skole  

Ulige år 

Tidspunkt Skolebestyrelsens 
andre aktiviteter Indhold på skolebestyrelsesmøder 

Januar  Start på planlægning af det nye skoleår & Budget 
Februar  Fysisk APV (runderingsresultat) 

Foreløbigt regnskab 
Resultat forældretilfredshedsundersøgelse & Elevtilfredshedsundersøgelse 
Medarbejdernes trivselsundersøgelse 
SFO forældreråd deltager i første del af mødet (går efter spisning) 
 

Marts  Formandens årsberetning – planlægning af  
Godkendelse af endeligt regnskab 
Budget - Prioritering af indhold og resurser til det nye skoleår 
Orientering om og godkendelse af fag- og opgavefordeling til kommende 
skoleår 

April  Godkendelse af budget 
 

Maj   
Juni Dimission Årsberetning fra formanden 

Årshjul skoleår  
Nyt Skoleår 

August 
 

 Konstituering, valg af formand og næstformand (mødedatoer) 
Overblik over principper – planlægning hen over året ① 
Valg af SFO-forældreråd - SFO forældreråd deltager i første del af mødet 
(går efter spisning) 

September 
 

Deltagelse i 
forældreråd 

 

Oktober Strategidag Regnskabsopfølgning incl kommentarer 
Start på skolebestyrelsesvalg (forberedelse - valget afholdes i lige år) 

November Intromøde 
kommende 0. 
klasser 

 

December  Regnskabsopfølgning forventet årsresultat 
Budget for kommende år herunder kommunens udmelding (besparelser) 
Fysisk APV (runderingsresultat) 
Kvalitetssamtale 
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Lige år 

Tidspunkt Skolebestyrelsens 
andre aktiviteter Indhold på skolebestyrelsesmøder 

Januar  Kvalitetssamtale  
Start på planlægning af det nye skoleår & Budget 
 

Februar  Fysisk APV (runderingsresultat) 
Foreløbigt regnskab 
Medarbejdernes trivselsundersøgelse (social kapital) 
SFO forældreråd deltager i første del af mødet (går efter spisning) 
 
 

Marts  Formandens årsberetning – planlægning af  
Godkendelse af endeligt regnskab 
Budget - Prioritering af indhold og resurser til det nye skoleår 
Skolebestyrelsesvalg 
Orientering om og godkendelse af fag- og opgavefordeling til kommende 
skoleår 
 
 

April  Godkendelse af budget. 
Valg til skolebestyrelsen (lige år) 
 

Maj  Indledende valg af emner til skolens udviklingsplan 
 

Juni Dimission Årsberetning fra formanden 
Årshjul skoleår  
 

   
August 
 

 Konstituering, valg af formand og næstformand (mødedatoer) 
Orientering om Skolebestyrelsens kompetence iht. folkeskolelovens § 44 
(jf. forretningsordenen, lige år – efter et valg)  
Overblik over principper – planlægning hen over året ① 
Valg af SFO-forældreråd - SFO forældreråd deltager i første del af mødet 
(går efter spisning) 
  

September 
 

Deltagelse i 
forældreråd 

Lokal UdviklingsPlan (LUP) – opstart  

Oktober Strategidag Regnskabsopfølgning incl kommentarer 
Forældretilfredshedsundersøgelse (ulige år - forberedelse) 
Lokal UdviklingsPlan (LUP) – status 

November Intromøde 
kommende 0. 
klasser 

Fysisk APV (runderingsresultat) 
Lokal UdviklingsPlan (LUP) – status 

December  Regnskabsopfølgning forventet årsresultat 
Budget for kommende år herunder kommunens udmelding (besparelser) 
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① Principper (jf. folkeskolelovens § 44):  (Principperne skal være under løbende revurdering.)  
 

• Den understøttende undervisning 
• Forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem 
• Holddannelse 
• Elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin 
• Udbud af valgfag 
• Specialundervisning på skolen 
• Elevernes placering i klasser 

 
Målsætningen er at godkende mindst et (revurderet) princip hver andet møde – lige måneder. 
 

”Notater” 
 
Løbende orientering om: 

• Elevtalsudviklingen 
• Antal elever i klasserne på hvert klassetrin 
• Udgifter til elever med særlige behov/specialundervisning 
• Trivsel i klasserne 
• Fravær/elevudskiftning (tilgang/afgang) i de enkelte klasser på skolen 
• Læste timer (aflysninger, vikardækning) 
• Sygefravær 

 

Tilbagevendende emner: 

• ???? Ferieplan (for skoleåret efter indeværende skoleår) 
• Svar på høringer til Byrådet 
• Skolens målsætninger og værdigrundlag 
• Samarbejde mellem dagtilbud og skole 
• Skolens fysiske tilstand 
• Svømmehallen 
• Skolevejen 
• Ansættelse af medarbejdere 
• Lærernes kompetencedækning ifht. de enkelte fag 
• Undervisningsmaterialer 
• IT i undervisningen 
• Faglokaler 
• Uddannelses-/erhvervsorientering 
• Skole-hjem samarbejdet 
• Forældreansvar for læring 
• Inklusion og rummelighed 
• Sundhed 
• Madordning 

 

Opfølgning: 

• Resultat af folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse (karaktérgennemsnit for skolen og i 
de enkelte fag) 

• Andel elever fra skolen som gennemfører en ungdomsuddannelse (95%-målsætning) 
 

Særlige indsatsområder: 

• RULL 
• Energi projekt Aa+ 
• Foredrag 
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  LEDELSEN 

LÆRER/PÆDAGOG 
Vi skal vurdere hvad forældrene 
har brug for at vide, så de går hjem 
fra møderne med en klar 
forestilling om hvordan de hjælper 
deres barn. 

FORÆLDRE 

  

   
 0. årg. LP 

Alle børn en del af klassen 
Kommunikation 
God stil  
forældreråd 
 

2-voksenordning 
Forventningsafklaring, sproglig 
fundament for læsning/skrivning  
Klassens sociale liv.  
(Kost & sundhed) 

 

Arrangement – 0 klasser – 
sammen er vi stærke. 
Forældresamhørighed – 
etableres 
(forældretrivselsgrupper) 
Aftaler fødselsdage 
Forventninger – forældre 
skal have forståelse for at en 
klasse trives. 
Fravær/ansvar/forældre 
parathed 

  

   

 1. årg. LP 
Konflikthåndtering/trivsel 
Forældrefiduser - hvor er 
det? 
God stil 
Testning på Lystrup Skole 
 

Læsning 
Forventningsafklaring, 
læsning/skrivning 
(kost & sundhed) 
 

 
 (Netadfærd – dosering) 
 

  

   

 2. årg. LP 
Mobiladfærd 
Trivsel 
God stil 
 

Læsning 
(Læsningsautomatisering/flydende 
læsning,(kost og sundhed) 
http://www.aarhus.dk/da/omkom
munen/organisation/Boern-og-
Unge/PA/ST/Skruop.aspx 
 
 

 (Netadfærd – dosering)   

   

 3. årg. LP 
Forældre tæt på SFO 
Leg på tværs/trivsel 
Gode vaner om lektier 
FU-klubben 
God stil 
Social pejling: skoleliv 

 Stavning Leg på tværs 
Klasseråd 
Forældre tæt på. 
Pli 
 
Skolebestyrelsen kunne 
være 
 
(Netadfærd – dosering) 

  

   

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-og-Unge/PA/ST/Skruop.aspx
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-og-Unge/PA/ST/Skruop.aspx
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-og-Unge/PA/ST/Skruop.aspx
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4. årg. LP 
Social Pejling:Netadfærd 

Læseoplæg 
Læseoplæg - fælles  for 
årgangene og følges op i 
klasserne af 
dansklærerne. 
 
Netadfærd (evt fælles 
oplæg udefra) 
 
Trivsel 
klasserådet 
forventningsafstemning 

 ”Det store faglige spring – 
skiftet fra indskoling til 
mellemtrin primært ifbm 
Lærerskift 
 
(Netadfærd – herfra) 
 
Fravær 
 
Kompetence bank – 
promovering af gerne af 
skolebestyrelsen 
 
Kommunikation og god stil 

  

 

 
 

  

 5. årg. LP 
SSP - myter om 
rygning/tillid 
 
 

Læseoplæg - fælles  for 
årgangene og følges op i 
klasserne af 
dansklærerne 
 
Netadfærd 
klasserådet 
forventningsafstemning 
 

Trivsel 
Netadfærd – fast punkt 
herfra 
 

  

   

 6. årg. LP 
Alkohol - det er for tidligt 
at tale om på dette 
klassetrin. Det skal vente 
til 7. og bedst i 8. klasse 
/FU-klub 
Lejrskoleopsparing - for 
tidligt!!  
social pejling: på kant med 
loven, forbrug/forældre 
 
 
 
 

 Trivsel 
Klasserådet 
Forventningsafstemning 

Tur 6. klasse 
Legepatrulje 
BYOD 
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7. årg. LP 
Forældre tæt på: 
Fag 
Trivsel 
Fravær  
Social pejling: 
uddannelse/UPV 
 

BYOD 
Mobilpolitik 
Lektier (eget ansvar) 
Udgangstilladelse(kost 
og sundhed) 
Konfirmation (blå 
mandag) 
forældrepraktik 
 Alkohol   

 8. årg. LP 
Brobygning 
Social pejling: kærlighed 
og sex/misbrug 
 
 
 
 

Læseoplæg 
Karakterer 
SMG - arrangement  
Opsparing (lejrskole) 
UU 
 

 Alkohol 

  

   

 9. årg. LP 
FA 
social pejling: trafik 
 

Lejrskole 
Projektopgave 
Sidste skoledag 
Dimission  Alkohol 
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