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Skolebestyrelsesmøde d. 25/2-2014 
Tilstede: Dorthe Møller Johnsen (formand), Peter Marker (næstformand), Steen Helles (leder), Jesper 
Mathiesen (pæd. leder), Torben Olsen  (medarbejderrepræsentant - lærer), Thomas Grønborg 
(medarbejderrepræsentant - lærer),  Ann Stoltze (SFO leder), Steffen Friis Brahe (administrativ leder), Randi 
Christensen Stabel , Tina Ruhe (forældrerepræsentanter). 
  
Afbud fra: Erik Bendix Jensen, René Berg og Mette Gundorph Wihlborg (forældrerepræsentanter). 
Elevrepræsentanterne Abdikarim Abdi og Hjalmar Skovgaard Boas. 
  
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger. Thomas er ordstyrer. 
 
 
2. Høringssvar om RULL-Midler 

Andet udkast til høringssvar er gået ud med dagsordnen til mødet efter at have været omkring skolens 
MEedarbejderUdvalg. Enkelte yderligere tilkendegivelser er indkommet siden sidste bestyrelsesmøde. 
Tilkendegivelserne dér ligger tæt op ad de tilkendegivelser, der tidligere er indkommet.  
Bestyrelsen mener disse tilkendegivelserne er dækket af høringssvaret.  
Så snart at høringssvaret er sendt sættes det på skoleportalen, forældreintra samt elevintra. 
 
Supplerende til høringssvaret fremsendes et af bestyrelsen udarbejdet brev omkring Lystrup Skoles 
generelle bygningsmæssige tilstand samt omkring det at drive svømmehallen (se evt punkt 6).  
Brevet her vil ligeledes blive sat på skoleportalen samt relevante Intranets. 
 
 

3. Kvalitetsrapporten 
Skolen har udfyldt kvalitetsrapporten. Skolebestyrelsen skal nu forfatte deres kommentar til rapporten.  
Bl.a. med baggrund i gennemgangen der er foretaget på mødet. Bestyrelsens kommentar har en 
deadline til den 23.marts 2014. Herefter vil der blive afholdt en kvalitetssamtale med bl.a. 
områdechefen og andre interessenter herunder repræsentanter fra bestyrelsen mundende ud enkelte 
fokuspunkter som bl.a. videreføres til udviklingsplanen (laves i efteråret). 
 
Forlods et punkt som ledelsen gerne vil kommentere på – ”skolens indsats for at forberede eleverne til 
at påbegynde en ungdomsuddannelse, som er et punkt, der fremadrettet vil få meget fokus. Punktet 
var også en prioritet fra bestyrelsens workshop i januar. Første skridt er ansøgningen til ”indsatser til 
kvalificering af unges valg af ungdomsuddannelse” – et brobygningsprojekt mellem udskoling, 
ungdomsuddannelser og erhvervslivet. Projektet her omfatter konkret 1-2 klasser på 8. årgang.  
Det er også af de punkter, som slår ud på forældretilfredshedsundersøgelsen, som offentliggøres den 
26/2. (forældretilfredshedsundersøgelsen behandles på næste bestyrelsesmøde) 
 
Gennemgangen af kvalitetsrapporten tog udgangspunkt i de ”nedslag” bestyrelsen har noteret sig ved. 
 
Karaktermæssigt ligger vi godt i forhold til kommunegennemsnittet, dog med enkelte undtagelser. 
Fysik og Kemi (af de bundne fag) dér ligger vi under kommunen som det eneste sted. Flere bud på 
hvordan det kan være? Stor afhængighed af hvilke klasser det er vi har. (få / store klasser m.m.) 
Vil det være en idé at målsætte niveauet, hvor vi gerne vil ligge? Vil det være muligt?  
Korrelationen mellem karakterer og linjefagsdækningen er ikke signifikant. 
 
Bestyrelsen har bemærket at sygefraværet (22) er faldet markant over de sidste par år. (fra gns 19,8 
dage pr. medarbejder til  9,5. Kommunen ligger på 14,3 dage/medarbejder). 
En meget positiv tendens. Det er primært langtidsfraværet, der er faldet.  
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Energi forbrug ligger meget højt i forhold til kommunen. Primært foranlediget af svømmehallen. 
 
Den endelige rapport skal hurtigst muligt offentliggøres, også således bestyrelsen eventuelt ville kunne 
få input inden kvalitetssamtalen, der forventes afholdt i april/maj. 

4. Høringssvar om FU-Analysen 
5 modeller er lagt ud til høring i forhold til hvordan Fritids- & Ungdomsskoleaktiviteterne (FU) skal 
organiseres. Model  1a og 1b model, som stort set ligger sig op ad hvordan organiseringen er i dag. 
Model 2a hvor klubtilbuddene ligges ind under skolerne. 2b – en 0-18 års model under skolelederen. 
Model 3 hvor der etableres distriktsskoler og ikke en områdeopdeling som i dag. 
 
Ledelsen har fremlagt et udkast til høringssvar, hvor model 1a og 1b støttes. (Bilag) 
 
Bilaget vil efterfølgende ligeledes blive fremsendt til forretningsudvalget for Lystrup-Elsted-Elev 
fællesråd, som har udbedt sig høringssvarene fra Lystrup og Elsted skole. 

 
 
5. Budget 2014 

Pr. 1/8 2014 sker der en del ændringer rent økonomisk. Afledt af skolereformen ændres tildelingerne til 
SFO budgettet ligesom der kommer flere undervisningstimer i skoleskemaet. 
 
Budgetlægningen foregår normalt i marts/april måned – primært afledt af budgettet dækker 2 skoleår 
og det i meget stor grad er elevtallene/børnetallene, som afgør budgettildelingerne. Estimatet omkring 
hvor mange elever som der går på Lystrup Skole og hvor mange børn som er i SFO’en er på nuværende 
tidspunkt meget usikkert i forhold til om 2 måneder. 
Men vi har været nødt til at starte processen afledt af skolereformens ændringer og betydningen dér 
for eksempelvis medarbejderantallet. 
Derfor er de væsentligste forudsætninger / antagelser,  vi har gennemgået for bestyrelsen - for at sikre 
bestyrelsens accept af forudsætningerne og at antagelserne er i tråd med bestyrelsens tanker. 
 
Et realistisk og konkret budget vil blive forelagt bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde den 10/4. 
På grund af de mange usikkerhedselementer (bl.a. er 2013 regnskabet ikke afsluttet endnu, 
indskrivning til kommende 0. Klasse ikke afsluttet endnu m.m.) vurderer vi ikke realismeniveauet for 
højt nok til en forelæggelse og godkendelse af budgettet i bestyrelsen.  
 
Af budgetforudsætninger kan nævnes forholdende til opsparet overskud i SFO. Tankerne er p.t. at 
bruge opsparet overskud på at sikre ekstra ressourcer efter sommerferien, således  vi bl.a. kan øge 
aktivitetsniveauet i SFO’en og derigennem forhåbentlig sikre der ikke kommer mange udmeldelser. 
Det vil endvidere også give et rigtig godt afsæt til at skolereformen implementeres med succes. 
 
 

6. De fysiske rammer på skolen 
Vi har haft besøg af Arkitekt  og underviser Jes Vagnby fra Arkitektskolen. Baggrunden for Jes’ besøg 
har været Atriumgården.  
 
P.t. ligger der en ansøgning hos BYG (miljø og teknik) på, at Atriumgården graves op og der etableres ny  
kloakering. Forårsaget af den manglende vandafledning i kloakerne under Atriumgården har vi - ved  
store regnskyl – haft et par oversvømmelser.  
 
Udsagnet ”Når (og hvis) Atriumgården skal graves op, er det ikke sikkert der nødvendigvis behøver at 
blive lagt de samme fliser igen”, har foranlediget en snak i bestyrelsen mundende ud i en stor interesse 
i at få lidt inspiration i forhold til, hvad der kunne være af alternative muligheder.  
Det er dér arkitektskolen kommer ind i billedet.  
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På 3. årgang inden de arkitektstuderende påbegynder specialiseringen (yderligere 2 år) har 
arkitektskolen et samskabningsprojekt, som tager udgangspunkt i en konkret opgave og dér at forene 
de forskellige interessenters behov.  
Konkret i forhold til os vil projektet omkring en eventuel fremtidig udformning af Atriumgården 
indbefatte en proces, hvor forældre, elever, medarbejdere, erhvervsliv m.m. i fællesskab med de 
arkitektstuderende udarbejder løsninger med udgangspunkt i, at alle interessenter forstår hinandens 
ønsker til udformningen.  
 
Projektet indeholder 3 workshopsforløb over 3 uger (samskabningsuge, designprocesuge, 
udvælgelsesuge) i perioden 5. maj til 25. maj 2014. Forløbet faciliteres af proceskonsulenterne fra 
arkitektskolen – og det vil der være udgifter forbundet med. 
 
De udvalgte projekter vil sluttelig blive konstrueret som modeller.  
 
Herefter vil der skulle arbejdes for at en finansiering kan stables på benene. (fonde m.m.).  
 
Skoleledelsen vil i de kommende uger tage stilling til hvorvidt skolen kan afse ressourcer til at skulle 
indgå i projektet til maj 2014. 
 

7. Meddelelser 
Punktet ikke nået 

8. Eventuelt og næste møde 
Punktet ikke nået 

Næste møde Torsdag den 10/4 2014, kl. 17.00 

 

Bilag: 

Høringssvar vedr. Analyse af Fritids og Ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. 

 

Analysen er blevet behandlet i skolebestyrelsen.  

 

Folkeskolereformen varsler store forandringer i skolens arbejde og i samarbejdet mellem 

skolen og FU i forhold til udskoling og arbejde med de unges overgang til en 

ungdomsuddannelse.  

Samarbejdet mellem skole og FU er i en god udvikling, der understøtter de forventninger, der 

stilles i den nære fremtid. Vi mener ikke, der er behov for en organisatorisk forandring, for at 

dette samarbejde fortsat kan udvikles og blive til gavn for de unge. Folkeskolereformen i sig 

selv giver en stor udfordring. 
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Det geografiske grundlag for at kunne skabe gode udviklingsmiljøer for de unge angives ikke 

nødvendigvis af skoledistriktsgrænserne. Lystrup-Elsted er en geografisk enhed, hvor det er 

naturligt at have ét tilbud til de unge.  

 

Vi har i høringssvar vedr. RULL-midlerne peget på at bevare bygningen, der i dag rummer Elsted 

Skoles SFO-afdeling Phønix, som hjemsted for et ungemiljø. Phønix har en meget central 

beliggenhed i byen, og vil efter vores opfattelse være oplagt som en fælles klub i Lystrup-Elsted 

skoledistrikter. 

  

Ledelse af et fælles unge-tilbud vil organisatorisk være godt placeret i en FU-organisation, som 

vi kender den i dag. 

 

Derfor peger vi på en organisering af FU med udgangspunkt i modellerne 1a og 1b. 

 

På vegne af skolebestyrelsen. 

Steen Helles 

Skoleleder 

 

 

 


