
13012012 Referat af ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 

Til stede: Mie Tirstrup Bruun-Hansen (formand), René Berg (næstformand) , Niklas Grønlund Lind, Mette 
Gundorph Wihlborg, Peter Marker, Erik Bendix Jensen (alle forældrerepræsentanter), Ulla Jul Madsen (UM 
– lærer), Mette Purup (Me – lærer), Steen Helles (SJ - leder), Steffen Friis Brahe (SF - administrativ leder), 
Ann Stoltze (AS – SFO leder), Morten Fjord (MN - pæd. leder).  
 
Afbud: Dorthe Møller Johnsen ( forældrerepræsentant).  
 
Dagsorden (vedtages i begyndelse af mødet):  
 

1. Orientering fra ledelsen  

 

2. Bestyrelsens drøftelse  

 

3. Skriftlig formulering  

 
4. Mødet på tirsdag  
 
Ad. 1 Orientering fra ledelsen Ledelsen orienterer om ”sagen” i 2B. Skolebestyrelsen er tidligere blevet 
orienteret om denne sag.  
 
Ad. 2 Bestyrelsens drøftelse  
På baggrund af bestyrelsens drøftelse, er der enighed om at der skal udarbejdes en udtalelse til alle 
forældre.  
Ad. 3 Skriftlig formulering  
Steen Helles laver udkast til udtalelse, som udsendes kl. 19 til kommentering af bestyrelsen inden kl. 20, 
hvorefter det endelige skrift udsendes til alle forældre på skolen.  
Der meldes særskilt ud til 2. årgang om et møde for at drøfte situationen på årgangen. Et møde der skal 
finde sted enten onsdag den 18/1 eller torsdag den 19/1.  
 
Ad. 4 Mødet på tirsdag Endelig dagsorden til mødet tirsdag aftales i løbet af mandag.  
Referent Morten Fjord 

 

Næste side er kopi af Information fra Skolebestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



13012012 Referat af ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 

Lystrup Skole 
Lystrupvej 256 

8520 Lystrup 
Tlf. 87139500 

Email: lys@aaks.aarhus.dk 
Den 13.1.2012 

Information fra skolebestyrelsen 

Kære alle forældre 

Vi beklager de konkrete episoder med trusler og voldelig adfærd, der har været i 2.b., og vi er kede af, at 

det har gjort børn og forældre i klassen utrygge. Der skulle have været kommunikeret klarere og bedre med 

forældrene om de foranstaltninger, der helt siden 0. klasse har været gjort for den dreng, der har været 

omtalt. 

Lystrup Skole skal være en tryg skole. Skolen skal være en skole for alle – men det er ikke alt, der er tilladt. 

Derfor tager vi afstand fra voldelig adfærd. 

Det er imidlertid samtidig vores vurdering, at der siden sidst på året i 2011 er sket en væsentlig bedring for 

den pågældende dreng. Desuden er der sat alt den hjælp på, der fra skolens side kan, og fra nu gives støtte 

fra Børn og Unges AKT-team (Adfærd, Kontakt, Trivsel). Der har også løbende været en dialog med 

drengens familie om at finde løsninger på de udfordringer, der har været. 

Vi har i dag drøftet sagen i Skolebestyrelsen på et møde, der varede to timer. I mødet deltog også Jane 

Foged, der er områdechef i Børn og Unge. 

Fra Skolebestyrelsen har vi taget ledelsens orientering om de foranstaltninger, der er iværksat, til 

efterretning og har samtidig en forhåbning om en bedring af situationen. Vi støtter op om skolens 

initiativer. 

Vi drøfter sagen igen på et skolebestyrelsesmøde på tirsdag, og forældrene til alle børn på 2. årgang bliver 

indkaldt til et ekstraordinært møde i næste uge. 

På vegne af skolebestyrelsen 

Mie Bruun-Hansen Steen Helles 

Skolebestyrelsesformand Skoleleder 

 


