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Skolebestyrelsesmøde d. 13/11-2012 
Tilstede: René Berg (næstformand), Erik Bendix Jensen, Dorthe Møller Johnsen, Tina Ruhe, Peter Marker 
(forældrerepræsentanter), Steen Helles (SJ - leder), Mette Purup (Me – lærer), Thomas Grønborg (TG – 

lærer), Ann Stoltze (AS – SFO leder), Morten Fjord (MN - pæd. leder), Steffen Friis Brahe (SB - 
administrativ leder). 
 

Afbud fra: Mette Gundorph Wihlborg , Randi Christensen Stabell (forældrerepræsentanter). 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Erik er ordstyrer. Steen er mødeleder. 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat af foregående møde 

Godkendt. Svært at finde referater på forældreintra. Linket ”Skoleåret 2012/13” ændres til 

”Referater”. 

 

3. Den nye bestyrelse 

Mødeafvikling, frekvens, tidspunkt er diskuteret. 

Rullende dage er kompromiset og det besluttes. Lige uger for afholdelse af møder tilstræbes. 

Som et forsøg vil vi forsøge at afholde enkelte møder med start kl. 17.00 som alternativ til start kl. 

19.00. Frekvensen for vores møder (10 planlagte årligt) er passende. Hvis der måtte være behov for 

mere arrangeres disse successivt. 

 

4. Aarhus Kommunes Styrelsesvedtægt 

Styrelsesreglerne i Aarhus kommune er på dispensation. Der er divergens mellem enkelte punkter i 

disse dispensationsregler og folkeskoleloven. Således at folkeskoleloven reelt giver flere eksempler 

på hvad bestyrelsen kan beskæftige sig med. 

Byrådet forventes at beslutte reviderede styrelsesregler i december. 

 

5. Skolebestyrelsens forretningsorden 

Forretningsordenen for skolebestyrelsen er tilrettet. Punktet skal behandles igen på næste møde 

for endeligt at blive vedtaget.  

 

6. Konstituering 

Indledende drøftelse omkring ny formand og ny næstformand. Konstitueringen tages på næste 

møde. 

 

7. Samarbejde mellem bestyrelsen og SFO-forældrerådet 

Grundlaget for samarbejdet kan ændre sig afledt af dispensationsperioden er udløbet. Vi kender 

ikke byrådets beslutning endnu, men har en ide om at kommunen vender tilbage til landsreglerne. 

Den lokale handlefrihed indskrænkes formodentlig således muligheden for SFO som et formelt 

udvalg i skolebestyrelsen kræver en dispensation. Hvorvidt en dispensation er mulig undersøges. 

Vi samler op på byrådsbeslutningen og punktet ved førstkommende møde i skolebestyrelsen. 

 

8. Kommunikation 
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1) Overvejelser om afholdelse af et/flere aftenmøde(r) med (alle) forældre om fællesskab for 

alle/trivsel for alle 

Tanken lige nu om indhold: Oplæg (intern/ekstern), involverede personer, workshops rundt på 

skolen (anti mobning, cooperative learning, trivselsudvalg, elevråd/mæglere, sundskolenet, 

bevægelsesudvalg etc). 

Input fra bestyrelsen omkring:   

”Hvordan gør vi et eventuelt aftenmøde interessant for forældrene og får dem til at møde op?” 

Flere tilkendegivelser: Stor forskel i om mødet ”sælges” generelt fra skolen eller om det for 

eksempel også sker fra klasselærerne og skolebestyrelsen. Lægges der op til dialog/debat – 

med hvem. Hvordan kunne eleverne inddrages som del af mødet?  

”Fællesskaber for alle – et fælles ansvar” er det en overskrift?  

 

2) Informationer fra Skolebestyrelsen 

Punktet drøftes på december mødet. Vi vil gerne have mere kommunikation end blot 

udsending af referater. 

 

3) Informationer generelt fra skolen 

Punktet drøftes på december mødet 

 

 

9. Budgetopfølgning 

Besluttet der købes 4 smartboards nu, ligesom der investeres i nye børnetoiletter til A-husets 

toiletter. 

Børn og Uge BYG har givet tilsagn om dækning af skolens merudgifter til svømmehallen. De 4 

prioriterede investeringer der ved budgetlægningen blev indregnet  (betinget af en mer-refusion på 

kr. 400.000 på svømmehallen) er alle indfriet: 
 

1) der er investeret i smartboards 

2) der er lagt nye lofter i de sidste 3 klasseværelser som manglende. 

3) der er investeret i tiltag i forhold til at imødekomme lugtgener ved toiletterne i A-huset. 

4) sidste punkt var at reservere del af refusionen på vikar-/støtteudgifter. Disse penge er brugt til 

støtteforanstaltninger. 
 

Der arbejdes videre på at få tilsagn om dækning af merudgifterne til svømmehallen fremaderettet. 

 

Når vi har overblik over budget 2013 tages ønskeliste over større investeringer op til revision og 

prioritering. 

 

10. Budget 2013 

For tidligt endnu at se besparelsernes konsekvens på vores tildelte budget. Forhåbentlig vil vi kunne 

sige mere på december mødet.  

 

11. Eventuelt og siden sidst 

Vi får nyt rengøringselskab fra 1.1.2013 – Elite Miljø. 
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Næste møde: Torsdag den 13. december , kl. 17.00 


