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Referat

Skolebestyrelsesmøde d. 21/5-2014
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, Erik Bendix Jensen, Tina Ruhe (forældrerepræsentanter).
Afbud fra: René Berg og Mette Gundorph Wihlborg (forældrerepræsentanter). Elevrepræsentanterne
Abdikarim Abdi og Hjalmar Skovgaard Boas.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt - ikke yderligere punkter. Torben ordstyrer.
2. Valg til skolebestyrelsen
På netop afholdte valgmøde fortsætter følgende fra den nuværende bestyrelse: Erik Bendix Jensen (2 år),
Dorthe Møller Johnsen, Randi Christensen Stabel, Peter Marker.
Jeanett Wibling samt Annemette Skjøttgaard er endvidere blevet valgt ind i bestyrelsen.
Det 7. Medlem til bestyrelsen vil vi efterfølgende ”efterlyse” via forældreintra. Når bestyrelsen kommer op
på 7 medlemmer vil de konstituere sig selv ligesom den vil konkretisere, hvem der er valgt for hvilken
periode. 4 medlemmer skal vælges for 4 år og 3 medlemmer for 2 år.
Suppleanter: Morten Krogh Andersen, Tina Ruhe, Peter Lundby.
Idrætsforeningen vil gerne være repræsenteret med 1. repræsentant i skolebestyrelsen. Personen er endnu
ikke navnsat. Lystrup Erhverv har ikke p.t. en repræsentant til skolebestyrelsen - Kunne en repræsentant fra
FU være et alternativ?
Bestyrelsen beslutter at Peter Marker retter henvendelse til Lystrup Erhverv og hvis der stadig ikke er
emner, vil Steen kontakte FU med henblik på en eventuelt repræsentant dér.
3. Principper for skolens samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt musikskoler og
ungdomsskoler.
Enkelte tilføjelser til begge udkast, som tilrettes og sendes ud med referatet.
Hvorvidt koblingen til erhvervslivet kunne målrettes mere har været vendt. Den nuværende formulering i
forhold til erhvervslivet åbner op for en udvidelse af samarbejdet.
På de kommende møder skal skolebestyrelsen forholde sig til holddannelsen samt skole- og skolehjemsamarbejdet. Princippet for holddannelse behandles på et af de kommende bestyrelsesmøder.
De 2 principper jf. overskriften udsendt i udkast, er blevet godkendt af bestyrelsen.
4. Godkendelse af regnskab 2013 samt budget 2014
Regnskabet for 2013 viser et overskud på tkr. 881. Vi budgetterer med et driftsunderskud i 2014 på tkr 974,
som vil blive finansieret via dette overskud. Regnskabet balancerer efter 01082014, således forstået at
underskuddet primært opstår i indeværende skoleår.
Bestyrelsen har snakket igennem omkring mulighederne i forhold til at minimere det budgetterede
underskud. Klassesammenlægningerne er her nok det eneste håndtag - det minimerer underskuddet, men
har omkostninger i de berørte klasser. Bestyrelsen har vendt for og imod.
Bestyrelsen har godkendt regnskab for 2013.
Bestyrelsen har godkendt budget for 2014, dog med undtagelse af Peter Marker, som foreslog, at der i
stedet foretages en tilpasning af skolens udgifter via en klassesammenlægning, som vil kunne spare ca.
600.000 kr. Dette forslag vandt ikke opbakning.
Mindretalsbemærkning:
”Peter Marker kunne ikke tiltræde det fremlagte forslag til budget 2014, herunder at der budgetteres med et underskud på 974.000 kr., forbrug af hele skolens opsparing på 735.000 kr., samt lån fra SFO på 250.000 kr. Peter Marker foreslog i stedet, at der
foretages en tilpasning af skolens udgifter, f.eks. gennem klassesammenlægning, som vil kunne spare ca. 600.000 kr.”
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5. Høring ved FU
Udkast - fremsendt med dagsordnen – er udarbejdet i samarbejde med Elsted Skole og FU i Lystrup.
Skoleledelsen anbefaler svaret. Støjende virksomhed ved eventuel indflytning af FU i Phønix bygningen har
vist sig at være den ubekendte her. Der vil blive gjort tiltag til at imødekomme det.
RULL processen, hvor flytning af eksterne SFO'er ind på skolens matrikel er et tema, vil i forhold til os og
Elstedgaard formodentlig blive besluttet på byrådet i august. Herefter vil vi blive involveret i en RULL proces
i forhold til RULL midlerne, så vi kan få skabt nogle fantastiske SFO forhold/faciliteter her på skolen. (der er
afsat ca. 7,3 mio kr. til dette formål).
Vores høringssvar suppleres med: ”at hvis det fælles tilbud i Phønix bygningen ikke kan etableres, ønskes et
eventuelt klubtilbud etableret på skolen”.
6. Forældretilfredshedsundersøgelsen (fra sidste møde)
Kommentarerne indeholder meget om inklusion både specifikke og generelle kommentarer med overvægt
til de generelle.
Andre temaer: differentiering, mobning, inventar (nedslidt), bygningerne og rengøring.
SFO: mange skriver om Elstedgaard og det er udelukkende positive kommentarer.
Andre temaer: aktiviteter, personalet, lokalerne.
Vi konstaterer, at forældretilfredsheden generelt er stor, og at der ikke er store udsving fra forrige år.
Selve forældretilfredshedsundersøgelsen for både SFO og Undervisningsdelen vil være at forefinde på
hjemmesiden under ”forælder/tilfredshed”. (genvej – tryk her)
7. De fysiske rammer på skolen
❶ Atriumgården, ❷ Forberedelsespladser, ❸ Tjenesteboligen, ❹Svømmehallen.
Kloakeringen skiftes i Atriumgården - vi planlægger at gemme penge fra projektet, således at vi kan få en
helhedsløsning (når RULL bliver besluttet) til at få en ordentlig overflade i Atriumgården.
Projektet med arkitekten er ikke glemt, men lige nu vil vi gerne sikre hvorvidt Atriumgården skal benyttes til
andet i forbindelse med Rull – en eventuel udbygning.
❶

Forberedelsespladser bliver i H2 H3, hvor der tidligere har været EDB lokaler.
Som kompensation for disse EDB lokaler er der indkøbt bærbare computere.
❷

Tjenesteboligen - pedellen er fraflyttet boligen. Byrådet har besluttet, at der skal være familieskoler i
samtlige 8 områder i kommunen. I forhold til vores område er valget faldet på tjenesteboligen.
Familieskolen er for børn 0-6 klasse med ondt i livet og familien. Der er "underskudsgaranti" det første år
og herefter skal de børn, som henvises til familieskolen (10 familier årligt) kunne bære udgifterne til
lønudgifter samt driften af bygningen. Start er 1.9.2014.
❸

Udskiftningen af driftsanlægget som vi var blevet stillet i udsigt skulle ske i uge 7, er blevet udsat på
ubestemt tid. Varetagelsen af svømmehallen, forbruget m.m. er organisatorisk blevet splittet op. Den nye
organisation er først nu ved at ”finde sig selv”, hvilket formodentlig er en af årsagerne til driftsanlægget er
sat på ”hold” lige nu.
❹

Skolebestyrelsen påpegede vigtigheden af at bl.a. familieskolens økonomi holdes adskilt fra resten af
skolens økonomi, således projektet ikke vil belaste skolens budget til normal undervisning.
Som led i skolens økonomistyring kan tilføjes, at der sker en separat intern opgørelse af alle relevante og
mulige udgiftsposter og projekter. Dette med henblik på en rentabilitetsvurdering samt en sammenligning
med det tilsvarende bevilgede budget. Eksempler er kantinen, svømmehallen, atriumgården,
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forberedelsespladser, It indkøb m.m. Der er bl.a. denne interne økonomistyring, som har påvist energi
merforbruget i svømmehallen.
Denne interne økonomistyring vil selvfølgelig også finde sted i relation til familieskolen.
8. Skolevejen
Vi er blevet præsenteret for de ønsker til veje, sikkerhed m.m. som indleveres årligt fra fællesrådet i
Lystrup/Elsted til Trafik og Infrastrukturudvalget.
Peter Marker tager kontakt til Elsted skole med henblik på udfærdigelsen af en skrivelse, som går i tråd
med fællesrådets skrivelse.
Klimasikringsprojekt nr. 12 vil involvere dele af Lystrupvej. Det er væsentligt at have in mente i forhold til
den foreslåede prioritering af projekterne. Fællesrådets forslag har en lidt anden prioritering end hvad
kommunen har lagt op til.
I vil kunne læse mere om den kommunale prioritering her
9. Meddelelser
Fagfordelingen er næsten ved at være på plads.
Skemalægningen tilsigtes at være klar inden sommerferien.
Understøttende undervisning planlægningen denne som skal ske mellem pædagoger og lærere bliver en af
de næste ting som skal planlægges.
Bakkeby bliver ikke afholdt i år, der skal fornyelse til, således der kommer noget i stedet.
10. Eventuelt og næste møde
▪ næste møde er mandag den 16/6, kl. 17.00
▪ Tina Ruhe er forhindret næste gang, så dette er hendes foreløbigt sidste møde. Tina stiller op som
2. suppleant. Tusind Tak til Tina for det gode arbejde.

Bilag
Principper for elevernes adgang til deltagelse i undervisning i
den kommunale musikskole eller ved idrætsudøvelse i en
idrætsforening.
Lystrup er en åben skole som inddrager sin omverden. Det betyder at
skolen støtter elevernes deltagelse i undervisning i den kommunale
musikskole og i eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening. Deltagelsen
skal som hovedregel foregå udenfor den obligatoriske
undervisningstid.
Formål med deltagelsen:
Muligheden for elevers deltagelse efter anmodning fra forældrene
skal som hovedregel gælde for:
•
elever der udøver idræt på eliteniveau, som kræver så meget
træning, at det er vanskeligt at nå set i lyset af en lang skoledag
•
elever med talent for musik, der går på musikskolen og typisk
begynder deres musikundervisning så tidligt, at den falder
sammen med den obligatoriske skoledag,
•
Elever der deltager i idrætsforeningers og øvrige foreningers
træningssamlinger, stævner, ture, mm.
Omfang af deltagelsen:
•
Som hovedregel skal deltagelsen ske på tidspunkter, som ligger
udenfor den fag opdelte, obligatoriske undervisning,
•
Tilladelse gives som udgangspunkt i et tidsmæssigt begrænset
omfang og i en begrænset periode.
Vurdering af deltagelsen:
•
Det indgår i skolelederens vurdering om det er fagligt
forsvarligt, at en elev deltager i ovennævnte undervisning og
aktiviteter,
•
Det er forældrene, der anmoder om deltagelsen. Afhængigt at
det tidsmæssige omfang skal forældrene i perioden påtage sig
ansvaret for undervisningspligten.
Vedtaget af skolebestyrelsen den 21.5.2014

Principper for skolens samarbejde med lokalsamfundets
forenings- og kulturliv.
Lystrup Skole er en åben skole som inddrager sin omverden. Det
gælder ikke mindst det lokale forenings- og kulturliv. Den åbne skole
skal bygge på et gensidigt samarbejde og med respekt for skolens og
forenings- og kulturlivets egenart.
Formålet med samarbejdet:
o
At det bidrager til at eleverne stifter bekendtskab med det
lokale forenings- og kulturliv og de muligheder foreningsog kulturlivet rummer,
o
At det lokale forenings- og kulturliv får mulighed for at
benytte skolens faciliteter.
Omfang af samarbejdet:
o
På Lystrup Skole prioriterer vi samarbejdet med
forenings- og kulturaktører fra lokalsamfundet,
o
Vi ønsker at bruge lokale forenings- og kulturaktører i
undervisning og aktiviteter i forbindelse med den fag
opdelte og understøttende undervisning,
o
Vi prioriterer et samarbejde med det lokale erhvervsliv
for at styrke elevernes erhvervs- og uddannelsesparathed,
o
Vi åbner skolens faciliteter til det lokale forenings- og
kulturlivs stævnevirksomhed, overnatning og
undervisning.
Organisering af samarbejdet:
o
Samarbejdet med det lokale forenings- og kulturlivs
aktører aftales som hovedregel med skolens ledelse,
o
Skolen indkalder én gang årligt repræsentanter fra det
lokale forenings- og kulturliv til et møde med det formål at
parterne informerer og orienterer hinanden.
o
Der åbnes op for at en repræsentant fra det lokale
forenings- og kulturliv indtræder i skolebestyrelsen.
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Bilag

Sikring af skoleveje

15. maj 2014

Til Trafik og Veje

Alle skoler i Aarhus Kommune havde i 2010-2011 besøg af Trafik og Veje og Børn og Unge i forbindelse med Skolevejsanalysen. Her så
man på, hvad der kan gøres, så skolevejene bliver mere sikre og trygge for skolebørnene.
Der blev på baggrund af analysen og en række kriterier opstillet en prioriteringsliste for de forskellige projekter, som ligger på Aarhus
Kommunes hjemmeside:
http://www.aarhus.dk/da/borger/trafik/trafikplaner-og-projekter/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Trafik-ogVeje/Anlaeg/Prioriteringsliste-skoleveje-02042013-AV.pdf
Prioriteringsrækkefølgende afspejler imidlertid ikke, hvilke projekter der burde gennemføres først, ud fra at sikre børnene de mest sikre
skoleveje.

Skolebestyrelserne på Elsted og Lystrup Skoler anbefaler på baggrund heraf, at projekterne som er beskrevet i skolevejsanalyserne for
Lystrup, Elsted og Elev skoler, ud fra en trafiksikkerhedsmæssig vurdering prioriteres i følgende rækkefølge:

Krydsning af Lystrupvej:
32.2: Lystrup Skole, Lystrupvej/Skæringvej/Petersmindvej og Lystrupvej/Ellebækvej: Elever fra boligområderne på den vestlige del af
Lystrupvej skal krydse Lystrupvej, når de skal til og fra skole. Det kan imidlertid være vanskeligt grundet trafikmængden på vejen. Sikker
krydning kan ske i lyskrydset Lystrupvej/Lille Elstedvej/Bygaden. For at sikre cyklisterne, der cykler langs med Lystrupvej ved krydsningen
med Ellebækvej og Skæringvej/Petersmindevej, markeres et cykelfelt samt cykelsymboler langs med Lystrupvej ud for sidevejene.
28.3 Elsted Skole, Elstedvej, dobbeltretning af cykelsti: Elever, der kommer fra boligområderne syd for Elstedvej, kører ad Elstedvej ud til
Lystrupvej, hvor der for cyklister skal ske krydsning af Lystrupvej. Det er en mere sikker skolevej, hvis eleverne krydser Elstedvej og cykler
ad cykelstien hen til fodgængerfeltet på Lystrupvej. Cykelstien dobbeltrettes fra krydset Elstedvej/Lystrupvej til fodgængerfeltet.

Indkørsel og afsætning af børn ved skolerne:
32.1 Lystrup Skole, Lystrup Centervej, indkørsel til skolens østlige p-plads v/Brugsen: Ved indkørsel til p-pladsen krydser bilisterne en
dobbeltrettet cykel- og gangsti, som benyttes af mange elever til skole. For at sikre, at bilisterne er opmærksomme på krydsende stier,
markeres der hajtænder på chaussestenene før cykelstien, samt cykelsymboler ved krydsningen. Den eksisterende tavle erstattes med en
dobbeltsidet tavle, som opsættes på den østlige side af indkørslen.
28.2 Elsted Skole, Elsted Skolevej – indkørsel til beboerhus, legestue og klub: På Elsted Skolevej vest for skolen er indkørsel til beboerhus,
legestue og klub. Ved indkørslen krydses fortov og cykelsti. Om morgenen er der tæt trafik på Elsted Skolevej, hvornår nogle forældre
vælger at afsætte eleverne ved Beboerhuset. Udkørsel fra Beboerhuset kan være besværlig ved tæt trafik, og der tages ikke altid
nødvendigt hensyn til de bløde trafikanter.
27.2 Elev Skole, Ørnstrupvej: Ud for skolen er der på den sydlige side af vejen etableret en afsætningslomme med plads til tre biler. Her er
der standsnings- og parkeringsforbud, men af- og pålæsning tilladt. Der er forældre, som vælger at parkere i lommen. Det tydeliggøres med
skiltning, at af- og pålæsning langs den nordlige side af Ørnstrupvej er tilladt.

Skolepatruljeblink ved fodgængerfelter:
28.1 Elsted Skole, Lystrupvej, fodgængerfeltet ved Elsted Skolevej: Fodgængerfelt på Lystrupvej syd for Elsted Skolevej er markeret med
skolevejs-blik. Fodgængerfeltet patruljeres af skolepatrulje. Skolepatruljen er ikke korrekt markeret. Der opsættes nye, dynamiske tavler
med korrekt markering af skolepatrulje.
28.4 Elsted Skole, Elsted Skolevej, fodgængerfeltet: Elsted Skolevej er en gennemkørende fordelingsvej, der forløber nordvest for skolen.
Ved en brandvej ind til skolen er et fodgængerfelt, som patruljeres af skolepatrulje. Der opsættes nye, dynamiske færdselstavler med korrekt
markering af skolepatrulje.
Trafik- og Infrastrukturudvalget under Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd bakker op om anbefalingen.

Med venlig hilsen

Elsted Skoles Skolebestyrelse

Lystrup Skoles Skolebestyrelse

Bo Gustavson

Dorthe Møller Johnsen
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Mette Søberg

Steen Helles Jensen

