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Skolebestyrelsesmøde d. 20/1-2014 
Tilstede: Dorthe Møller Johnsen (formand), Peter Marker (næstformand), Steen Helles (leder), Jesper 
Mathiesen (pæd. leder), Torben Olsen (medarbejderrepræsentant - lærer), Ann Stoltze (SFO leder), Steffen 
Friis Brahe (administrativ leder), Randi Christensen Stabel , Tina Ruhe og Erik Bendix Jensen 
(forældrerepræsentanter). 
  
Afbud fra: René Berg og Mette Gundorph Wihlborg (forældrerepræsentanter). Thomas Grønborg 
(medarbejderrepræsentant - lærer). Elevrepræsentanterne Abdikarim Abdi og Hjalmar Skovgaard Boas. 

  
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 
 
2. Høringssvar om RULL-Midler 

Udkast til høringssvar udsendt med dagsordnen. Fristen for høringssvarene er rykket til den 28. februar. 
Vil kunne behandles igen på bestyrelsesmøde den 25/2. 
Dermed ville vi også kunne nå at høre medarbejderne, da der er MED (medarbejderindflydelsesråd). 
i starten af februar. Vi har ofte sendt høringssvar som et samlet høringssvar. 
 
Herefter var der en drøftelse om for og imod i forhold til nedlæggelsen af Elstedgaard. Forhold som 
blev vendt i den forbindelse: FU, Helhedsskolen, Antallet af SFO børn efter 1/8, hvad skal den 
forventede RULL tildeling bruges til m.m. 
 
Det findes ikke entydige svar på hvad der er mest optimalt, men der vil være muligheder i begge 
løsninger. 

 
Peter Marker vil lave udkast til revideret høringssvar. Høringssvaret vil gøres endeligt ved næste 
bestyrelsesmøde. Høringssvaret vil blive præsenteret for medarbejderne til MED møde den 5/2 og 
eventuelle kommentarer dér vil blive betragtet som input ved næste bestyrelsesmøde. Fristen i forhold 
til kommentarer fra forældrene vil på grund af udskydelsen af høringsfristen blive rykket frem til den 
17/2. Inputtet fra forældrene vil ligeledes blive brugt som input med henblik på udfærdigelsen af 
høringssvaret. Vi har p.t. modtaget 7 kommentarer.  
 

3. Høringssvar om folkeskolereformen 
Vedlagt som bilag. 

 
4. Brev til Børn og Unge om skolens bygninger 

Peter og Steffen tilretter Peters udkast og et nyt brev vil blive afsendt til Børn og Unge. 
 
5. Elevflytning fra og til skolen 

En snak afledt af bl.a. vores arbejdslørdag. 
Årsager til typiske elevflytninger er mange, men bopælsskift er den hyppigste. Andre flytninger 
relaterer sig ofte til at barnet har brug for en ny start. Andre elementer som kan forårsage en flytning: 
forældreskabt uro, at tingene ikke fungerer mellem børnene, uro i hovederne på de enkelte børn m.m. 
 
Når der er uro eller lignende i en klasse, skal alle involverede tilstræbe, at der er lydhørhed og åbenhed 
samt at kommunikationen er højt prioriteret primært i forhold til hvilke tiltag som gøres. 
 
Vi modtager også børn fra andre skoler, herunder også børn som har brug for en ny start. 
 
Vi vil fremover på et generelt plan snakke statistik over til- og fraflytninger. Vi vil forsøge at lave en 
sådan til det kommende bestyrelsesmøde. 
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6. Opfølgning på arbejdslørdagen 
Forskellige temaer/overskrifter var vores arbejdslørdag, som input til det videre arbejde i 
skolebestyrelsen og til skolens udviklingsplan, der skrives i efteråret 2014: 
Folkeskolens formål 
(Ud)dannelse og medborgerskab,  
Ansvarsfordelingen i skole-hjemsamarbejdet (forældreinddragelse, som skaber bedst mulig læring) 
Respekt og fokus på faglighed 
Undervisningens effekt, herunder anvendelse af test 
Differentiering og holddannelse 
IT i undervisningen 
Udskoling - uddannelses- og erhvervsorientering 
Trivsel 
Den åbne skole 
 
Ovenstående temaer vil nu blive brugt som retningsgiver til temaer/emner i de kommende 
bestyrelsesmøder eller årshjulet. 
 

7. Kvalitetsrapporten 
Rapporten er undervejs til at blive udfærdiget.  
Indhold er bl.a. skolebeskrivelse, forældresamarbejdet (tilfredshedsundersøgelse), læring og 
udvikling(karakterer, kommunale tests), trivsel og sundhed (elevernes trivselsundersøgelse), rummelighed 
(medarbejdere) samt en udtalelse fra skolebestyrelsen. 
 
Kvalitetsrapporten skal være færdig den 16/2. Fra den 24/1 vil det være muligt at skrive i skabelonen til  
kvalitetsrapporten. Skolebestyrelsen kan komme med kommentarer og skal endvidere slutteligt i rapporten 
udarbejde en udtalelse. Aftalt skoleledelsen udfærdiger et udkast som fremsendes til skolebestyrelsen (mål 
er i uge 5) til kommentering hos bestyrelsen i uge 6. 
Proceduren er siden bestyrelsesmødet blevet ændret, således bestyrelsen først efter den 16/2 -23/2 (frist forlænget 

1 uge)  skal/kan give kommentarer til kvalitetsrapporten. 

 
Udfærdigelsen og kommenteringen afslutter den ”tekniske” rapport som vil danne grundlag for den videre 
snak omkring bl.a. statistikkerne. 
 

8. Meddelelser 
Kort referat af møde med Liffen, DGI. Liffen vil gerne udbygge samarbejdet. De byder ind med deres 
idrætslige kompetence. Liffen er meget åbne i forhold til hvorledes samarbejdet i praksis kan tage sig 
ud. Selvom der ikke er meget plads i den understøttende undervisning på 4-6 årgang er både Elsted 
skole og Lystrup Skole åbne for en fremtidig snak. P.t. er det dog for tidligt at snakke konkret. 
  
Parkeringspladsen - i denne mørke tid er det ekstra vigtigt at være ekstra opmærksom om morgenen på 
den østvendte parkeringsplads. Bilister opfordres til at overholde færdselslovene.  
 
Hjemmesiden er ikke optimal i øjeblikket. Et muligt punkt til et kommende bestyrelsesmøde. 
 
App’en, hvor man kan indhente diverse skemaer, telefonnumre m.m. fungerer p.t. ikke. Den er ikke 
blevet opdateret til den nye tekniske version, som er et krav for at kunne ”tale sammen med” 
skoleintra.  
 
En tidsplan for processen omkring kvalitetsrapport og skolens udviklingsplan efterlyses. 
 

9. Eventuelt og næste møde 
 

Næste møde Tirsdag den 25. februar  2014, kl. 19.00 
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Ad punkt 3 

Høringssvar fra skolebestyrelsen til byrådsbeslutninger som opfølgning på ændringer i folkeskoleloven. 

Skolebestyrelsen har på sit møde den 20. januar 2014 drøftet forslag til byrådsbeslutninger som opfølgning 

på ændringer i folkeskoleloven. 

 

Set i et overordnet perspektiv er skolebestyrelsen tilfreds med, at der er indgået en bred national aftale om 

et fagligt løft af folkeskolen. Det gælder ikke mindst målet om at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de 

bliver så dygtige, de kan og at der fokuseres på hele skolens virksomhed gennem tre overordnede 

indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden; en længere skoledag med bedre og mere varieret 

undervisning, et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere samt få, klare mål og regelforenkling. 

 

I forhold til byrådsindstillingen finder skolebestyrelsen det positivt, at der nu åbnes op for en styrkelse af 

mulighederne for lokale prioriteringer, ønsker og behov på skoleniveau. Det gælder især mulighederne for 

at fremme det lokale demokrati og forældreengagement gennem skolebestyrelsens arbejde, og målet om 

at der skal udarbejdes principper for lokale samarbejder med foreninger, erhvervsliv, institutioner med 

flere. Skolebestyrelsen er endvidere tilfreds med, at spørgsmålet om dannelse af et SFO-forældreråd 

besluttes af skolebestyrelsen. Endelig har skolebestyrelsen med tilfredshed bemærket, at bestyrelsen skal 

fastsætte principper for blandt andet understøttende undervisning, holddannelse og samarbejder.   

 

På vegne af skolebestyrelsen på Lystrup Skole 

 

Dorthe M. Johnsen 

skolebestyrelsesformand 

 

 

 

BILAG 


