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Referat af skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 22.8.2011 kl. 19.00 – 22.00 i mødelokalet 

Til stede: Mie Tirstrup Bruun-Hansen (formand), René Berg (næstformand), Susanne Krarup Nielsen, Dorthe Møller 
Johnsen, Niklas Grønlund Lind, Mette Gundorph Wihlborg, Peter Marker  (alle forældrerepræsentanter), Ulla Jul 
Madsen (UM – lærer), Mette Purup (Me – lærer), Steen Helles (SJ - leder), Erling Hald (EH - administrativ leder), Ann 
Stoltze (AS – SFO leder), Morten Fjord (MN - pæd. leder). 

Afbud:  

Mødeleder: Mie Tirstrup Bruun-Hansen 
Ordstyrer: Ulla 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  - Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat – Godkendt  

 

3. Kantinen 
Erling giver orienteringen om situationen i kantinen efter vores tidligere kantineleder  havde fået andet arbejde lige før 
sommerferien. Vi har nu indledt et samarbejde med Elsted skoles kantine, som nu leverer skolemad til vores kantine. 
Heidi er blevet taget ud af rengøringen, hvor hun bl.a. var tilsynsførende, og er nu blevet vores nye 
kantinemedarbejder i samarbejde med Kirsten, som både har tid som sekretær og som kantinemedhjælper.. 

Bestyrelsen ønsker at vi fortsat skal have effektueret den besluttede besparelse på kantinedriften og vil 
gerne være med til at afprøve nogle måneder om Elsted-løsning kan være ”bæredygtig”. Bestyrelsen ser 
gerne at vi holder kontakten med ”Michaels skolemad” åben og får eventuelt afklaret nogle af de 
usikkerhedsmomenter der er i kontrakten, hvis en eventuel aftale skal effektueres. 

 

4. Budgetopfølgning 
EH gennemgår et rundsendt regneark for undervisningsdelen om forventet regnskab for 2011. På foranledning kan 
man få tilsendt regnearket af Erling. Erling regner med et akkumuleret resultat ultimo året (overskud) på 265.991 kr. 
Årets forventede resultat er på 81.632 kr. 
 
EH gennemgår derefter regneark for SFOens forventede regnskab 2011. Her forventes et akkumuleret resultat ultimo 
året (overskud) på 1.299.290 kr.  Det skal nævnes at den nye legeplads vil halvere dette overskud og lidt til.  

Årets forventede resultat er på 56.929 kr. 

 Bestyrelsen ”godkender” Erlings gennemgang 

 

5. Kommunikation og formidling 
Drøftelse af vores muligheder for at forbedre vores information og kommunikation via web. 
Niklas kommer med forskellige kritikpunkter af skolens hjemmeside for at være for statisk og ”flad” i strukturen. Den er 
ikke indbydende og spændende at komme ind på.  
Susanne har et ønske om, at man kunne skabe noget ensartethed i kommunikationen mellem medarbejdere og 
forældrene? Så det fx er den ”samme” måde man kommunikere på digitalt. 

Den nyoverflyttede lærer Frank skal sammen med Morten udvikle hjemmesiden og begynde en udvikling hvor flere 
medarbejdere skal leverer ”nyheder” til hjemmesiden. 
 
Ønske om at ”store nyheder” fra fx UVM kommer på skolens hjemmeside. 
Direkte links til en række centrale steder (EMU, Mikrov), se fx Strandskolens hjemmeside. 
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Arbejdet fortsættes bl.a. i skolens nye IT strategiudvalg. 

 

6. Skolebestyrelsesvalget 
Steen orienterer om processen for det kommende skolebestyrelsesvalg. Det nye er at der nu kun skal vælges 3 nye 
medlemmer. Steen har forfattet en sides kortfattet information om valget og dem som er særligt interesseret, kan få 
adgang til den fulde tekst. 
Steen vil gerne have at informationen gives på de kommende forældremøder. 

Susanne stiller ikke op igen. René genopstiller. Peter genopstiller. 

 
7. Medlemskab af Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus 
Invitation til årsmøde. Ingen er interesseret fra denne bestyrelse. 

Ebis – lærerens dag den 5. oktober, skal der købes æblenåle til lærerne? Mie og Niklas finder på en overraskelse!!! 
 

8. Ansættelse af administrativ leder 

Steen orienterer. 44 ansøgninger, 24 formøder, 6 til første samtalerunde. Herudaf har vi valgt 3 der skal til  samtale på 
torsdag den 25/8-11. De 3 er forinden blevet testet af Mercuri Urval. Vi får før 2. samtalerunde en orientering fra 
Mercuri konsulenten. De skal forberede sig på en case.  
 

9. Meddelser 
Steen 
- Skolevejsanalyse. Der indkaldes til et orienteringsmøde 14/9 kl. 16 hos Børn og Unge på Grøndalsvej. 
- Multibane. Den er nu færdig og vi er ved at lave et udredningsarbejde om hvordan skal den bruges.Der laves et 
legepladsinvielsesarrangement på forskønnelsesdagen den 27/9-11. 
- Start på skoleår. Der har været hærværk i bålhytten og to smadrede ruder. Jeanne er fortsat sygemeldt og vi har ansat 
en vikar for hende som hedder Rini. 
- Høringssvar. Den nye tildelingsmåde til handicappede børn er til høring. 
Ann 
- Ansættelsessamtaler på onsdag i SFO til en pædagogstilling. Der har været 102 ansøgere.  
- Kommende valg til SFO forældreråd. 

10. Evt. og siden sidst 
Skolefoto af skolebstyrelsesmedlemmer kan nok ikke blive i denne omgang, fordi tidspunkterne ligger onsdag kl. 12.55 
og fredag kl. 12.05. 

 
Referat 
Morten Fjord 


