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Tilstede: Dorthe Møller Johnsen (formand), Peter Marker (næstformand), Steen Helles (leder), Morten Fjord (pæd. leder), Torben Olsen 
(medarbejderrepræsentant - lærer), Thomas Grønborg (medarbejderrepræsentant - lærer), Ann Stoltze (SFO leder), Steffen Friis Brahe 
(administrativ leder), Tina Ruhe, Mette Gundorph Wihlborg, Erik Bendix Jensen (forældrerepræsentanter). 
  
Afbud fra:, René Berg, og Randi Christensen Stabel (forældrerepræsentanter). Elevrepræsentanterne Abdikarim Abdi og Hjalmar Skovgaard Boas. 

  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. Tilføjet punkt omkring skolereformen, nu hvor vi har mere at informere om.. 

Konkretisering af bestyrelsesopgaven i den forbindelse. Dorthe mødeleder. Mette er ordstyrer. 

 

2. Status på den nye hjemmeside 
Oprindelig plan var, at hjemmesiden kunne gå i luften inden efterårsferien. En teknisk fejl fra 
udbyders side har udsat ”offentliggørelsen” til omkring primo november,.  
I kan smugkigge til hjemme siden http://lystrup-skole.skoleporten.dk/sp)  

Fra bestyrelsen er Peter Marker involveret i processen. Arbejdsdelingen er at Morten og 2 andre 

står for den tekniske del.  Tanken er, at medarbejderne kommer med inputtet i form af 

tekster/billeder. Bliver også et medie, bestyrelsen vil kunne bruge. 

Morten foretog en gennemgang af hvad vi forventer bliver en dynamisk hjemmeside.  

Bred enighed omkring de gode muligheder systemet rummer. 

 

3. Skolebestyrelsens Arbejde 

Bestyrelsesdag den 16/11 på hotel Marselis. Vi starter kl. 9 til 13. Morgenmad fra kl. 8.30 og frokost 

efter kl. 13.00.  

Rammesætning og detalje planlægning sker med inspiration fra bestyrelsesmedlemmerne inden 

mødet. Folkeskolereformen er overskriften.  

Information om skolereformen – dilemmaer. Der er et stort formidlingsbehov.  

Hvori består forandringen og mulighederne (åben skole). Enkelte af pointerne er beskrevet: fra 

procesfokus til resultatfokus, nye timetal, understøttende undervisning m.m.  

Med udgangspunkt i de viste plancher (bilag), søger de enkelte inspiration og melder ind i forhold til 

hvilke emner, der kunne være interessante at fordybe sig i. Planlægningsgruppen består af Steen, 

Peter, Thomas og Dorthe og næste skridt kommer fra dem. 

4. Regnskabsopfølgning  

Udsigten er et overskud. Vi afventer med at øremærke pengene nu, fordi et overskud i 

størrelsesordnen tkr 750 vil kunne overføres til næste budget år. Det vil være en god stødpude at 

have i forhold til skolereformen og hvad den fører med sig rent økonomisk. 

 

5. Atriumgården 

Opgørelse af ideindsamling. Ingen indkomne forslag, men flere ideer. Overvejelser omkring at 
tænke udformningen af Atrium gården sammen med arbejdspladser m.m. 
 
Snakken er afstedkommet af, vi har haft en del vandskader p.g.a. kloakeringen i atriumgården ikke 
kan dræne vandet. Hele Atriumgården skal graves op, hvorfor det var nærliggende at tænke, at 
fliser som ”gulv” ikke nødvendigvis var givet på forhånd. Asfalt er foreslået som alternativ. 
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Planen er, at vi hører med Byg, om de kan vente med at få overfladen gjort færdig og eventuelt kan 
vente til, vi er klar med et eventuelt tema eller udformning.  
 
Mulige temaer: læringsrum, samlingspunkt, motion og bevægelse, natur- og teknik tema m.m.  
Temaer som primært er i spil i den ”store” model. Et bestyrelsesprojekt? I første omgang kontaktes 
arkitektskolen i forhold til om der måtte være nogle studerende der kunne blive motiveret at en 
sådan opgave. 
 

6. Kantinen 

Produktudvikling Elstedskole-frokost. Vi vil rigtig gerne have et bredere udvalg. Den går 2 veje –  

Vi kan medvirke til at sige, hvad vi gerne konkret vil have fx variation af dressing. Desuden må vi 

også kunne forvente Elstedskole-frokost bidrager med lidt variation. 

 

Hvad er kantinen? – et frivilligt tilbud eller et pædagogisk redskab? Skal den kunne hvile i sig selv 

eller må den godt give underskud? HVAD ER VORES BEHOV? Betyder det at der er få børn som 

køber flere har madpakke med? 

Vi understøtter fortsat Elstedskolefrokost. Og lukker snakken ned .  

 

7. Bygningsvedligeholdelse  

Afventer med punktet til næste gang 

 

8. Miljøhandleplan 

Afventer med punktet til næste gang 

 

9. Meddelelser 

- Bestyrelsen er fortsat en del af fastansættelserne jvf afslag på dispensation fra 

undervisningsministeriet til rådmanden 

- Valg til forældreråd SFO. Der er ikke valgt et forældreråd, men SFO’s interesser i 

skolebestyrelsen varetages af tidligere forældrerådsformand Randi Stabel, som nu sidder i 

bestyrelsen, samt SFO leder Ann Stoltze. 

- Forældretilfredshedsundersøgelse sættes i værk 22/10. 

- Donationer – vi har på det seneste være begunstiget af nogle donationer. Fagbøger og pc-

skærme har vi modtaget. Og modtaget med kyshånd. 

-  

10. Eventuelt og næste møde 

- Børnetrivselsundersøgelse vises næste gang. 

- Skolevejssikring – der er afsat ekstra penge til projektet og vi er på listen i forhold til muligvis at 

kunne blive begunstiget. 

- Drøftet muligheder for 5 årgang i forhold deres sene mødetid.  

 

Næste møde er Mandag den 11. November kl. 17.00 
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Formål

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de 
kan

Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de 
nationale test.
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige 
år for år.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold 
til faglige resultater

Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for 
læsning og matematik skal reduceres år for år.

3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet 
gennem respekt for professionel viden og praksis

Elevernes trivsel skal øges.
Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen

Temaer til afklaring

• Faglige mål – hvordan måler vi?
• Trivselsmål – hvordan måler vi?
• Understøttende undervisning
• SFO - fritidsdelen
• Arbejdstid – på fælles-/individniveau
• Praktisk organisering - skema
• Pædagogisk organisering – team
• Arbejdspladser
• Kompetenceudvikling, sparring, feed-back
• Den åbne skole

Understøttende undervisning

• Understøttende undervisning
o Motion/idræt , 0,75 time/dag

o Lektiehjælp og faglig fordybelse (i ydertimer om 
eftermiddagen)

o ”Klassens tid”

o Læringsparathed, soc. komp., alsidig udv., trivsel

o Åbning mod lokalsamfundet

o Ingen org. begrænsninger

Ændringer vedr. fag

• Dansk, matematik, historie: obl. timetal

• Engelsk fra 1. kl, tysk/fransk fra 5. kl

• Natur og teknik: + 1 time på 2. og 4. årgang

• Musik: + 1 time på 1. og 5. årgang

• Håndværk og design og madkundskab 4.-7. kl.

• Valgfag obligatorisk på 7.-9. årg.

Bilag 


