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Skolebestyrelsesmøde d. 2/11-2015 
Tilstede: Dorthe Møller Johnsen, Peter Marker, Erik Bendix Jensen, Annemette Skjøttgaard Jellesen, Jeanett 
Wibling, Morten Krogh Andersen og Birgitte Ingwersen (forældrerepræsentanter). Torben Olsen 
(medarbejderrepræsentant), Steen Helles (skoleleder), Jan Uhre Thomsen (pædagogisk leder) & Steffen 
Friis Brahe (Administrativ leder). 
 
  

1. Godkendelse af dagsorden og seneste referat 
Dagsorden godkendt. Mødeleder Peter. Erik ordstyrer. 

 
 

2. Atriumgården  
Prospekt sendes rundt med forslag om etablering af parkour bane omkring ”Muren” i 
Atriumgården. Forslaget er fremkommet efter at være blevet behandlet i elevrådet og af 
bevægelsesudvalget. Det er yderligere et ønske fra skolebestyrelsen, at der også genetableres 
beplantning i form af træer m.m., således Atriumgården ikke kommet til at fremstå kun som 
”grå beton”, men også grønt. 
Vi går videre med forslaget og tager tråden op med BYG, som i forbindelse med kloakeringen i 
Atriumgården havde afsat penge til belægningen – penge som ikke blev brugt men 
”reserveret” til senere. 
 
 

3. Regnvandssøen 
Vi har før sommeren afholdt et møde omkring beplantning m.m.  
Vi synes søen forskønner området og omgivelserne passer rigtig flot ind. Med tiden kunne vi 
godt tænke os at bruge søen på en aktiv måde, men først er det væsentligt at få afklaret hvem 
som kommunalt har ansvaret for søen og som kan foranledige bl.a. opsætning af skiltning. 
Der mangler stadig at blive plantet træer og buske. Dette vil der blive afholdt møde omkring 
her i løbet af formentlig november.   

 
 

4. Den længere skoledag 
Bl.a. afledt af offentlig debat. Vi følger med interesse om det ender dér, at skoledagen skal 
slutte kl. 15.00 (og kl. 14 for de yngste). Konkret er det 7. klasse, som er mest ramt, ikke mindst 
fordi konfirmationsforberedelsen ligger der.  
Med de pt. gældende regler vil det ikke være muligt at lægge alle 7. klassernes timer inden kl. 
15, dertil er der for mange timer. Der er andre logistiske udfordringer (idrætsfaciliteter, 
faglokaler m.m.) og det er primært disse som gør der i dag er flere dage til kl. 15.35 for 7. 
klasserne. 
”Kunne det indarbejdes at børnene fik mulighed for at få ro?” er en spændende tanke. Som led 
i drøftelsen af understøttende undervisning vil ”roen” absolut kunne være relevant at drøfte 
samtidigt. Vi tænker umiddelbart, at den understøttende undervisning ikke nødvendigvis skal 
fortsætte som i dag - som et selvstændigt fag - men måske mere som en integreret del af 
undervisningen. 
 
 

5. Konfirmationsforberedelse i undervisningstiden for 7. årgang 
Har været behandlet i MED udvalget. Der er mulighed for 7. årgang kan reducere 2 lektioners 
understøttende undervisning pga. konfirmationsforberedelsen. I udgangspunktet ligger der i 
rammeforsøget ikke ændringer i forhold til hvornår på dagen konfirmationsforberedelsen skal 
ligge – det skal aftales lokalt. De børn som ikke går til konfirmationsforberedelse skal tilbydes 
frivillig understøttende undervisning. 
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Folkeskolen hverken må eller kan være stedet hvor kirken eller andre religioner forkynder 
deres tro. Vi drøftede om dette forsøg vil skabe bedre vilkår for folkekirken. Et stort flertal 
ønsker at vi skal melde os til forsøget. Et medlem var imod deltagelse.  
 
 

6. Høring om plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune 
Flot og gennemarbejdet materiale er udsendt. Materialet er meget omfattende og indeholder 
alt hvad vi også kan komme i tanker om har relevans for børnenes fritidsliv. 
Rent praktisk kunne der godt ønskes lidt større synlighed omkring ungdomsskolen og hvilke 
muligheder og tilbud denne indeholder. Et decideret ungdomsmiljø i og omkring Pfønix ville 
absolut være at anbefale.  
Et samlingspunkt for både eleverne fra Elsted og Lystrup Skole er savnet og vi ønsker, at 
etablering af ungdomsmiljø i og omkring Pfønix bliver fremmet. 
 
 

7. Skolens udviklingsplan  
Punktet er bl.a. afledt af de artikler, som netop har været bragt i Jyllands-Posten omkring de 
forskellige skolers - i Aarhus kommune - afgangsprøvekarakterer. 
Vi skal være forsigtige med at lægge for meget i udsving i karaktererne fra år til år. Mange 
faktorer påvirker karaktererne og karakterer måler ikke alt. 
På undervisningsministeriet kan findes alle de tal, som alle skoler måles på. Link til 
Undervisningsministeriet. 
Skolebestyrelsen har noteret sig, at karaktererne for 9.klasses afgangsprøver jvf. målsætningen 
i skolens udviklingsplan, ligger et godt stykke over gennemsnittet i hele kommunen. (7,55 vs. 
7,3) Link til folkeskolernes hjemmeside på undervisningsministeriet  
 
 

8. Regnskabsopfølgningen 
Enkelte punkter har overrasket os i forhold til budgettet. Udførelse af opgaverne afledt af en 
manglende pædagogisk leder, ekstra lejrskoler, ekstra ferieafregninger og sygdom er alle 
punkter, hvor udgifterne i løbet af året er steget mere end budgetteret. Elevtallet, vi 
estimerede i marts, var også skudt lidt over målet, ligesom der i året også har været øgede 
udgifter til støtteforanstaltninger og vikartimer (hænger til dels sammen med de øgede sygemeldinger)  
 

Tildelingerne for 2016 er på trapperne og kommer i høring i medio november. Budget-
processen m.m. vil blive et punkt på næste bestyrelsesmøde.. 
 
 

9. Meddelelser 
Elevrådet har haft besøg af repræsentanter fra fællesrådet, som gerne ville have ideer fra 
vores elever i forhold til hvad som kunne forbedre Lystrup. Meget mangfoldige forslag. 
 

Fra Fællesrådet: 1) Fællesrådet er involveret i snakken omkring hvordan busserne skal køre, 
når letbanen sættes i drift og har arbejdet for en god bus betjening til skolerne i området. I 
korte træk etableres én busrute fra Lystrup til Aarhus og der laves 2 ruter fra oplandet til og fra 
letbanen. Disse forslag kommer i høring. 2) Når letbanen sættes i drift nedlægges buslinje 1A. 
 

Tandlægehuset: Der er store ændringer på vej i Aarhus kommunes skoletandlæge dækning. 
Vores tandlægeklinik vil inden 2018 blive ”nedgraderet” fra en behandlingsklinik til en såkaldt  
FUT klinik (forebyggelses/undersøgelsesklinik). Denne vil have åbent 1-3 dage ugentligt. Der 
etableres en storklinik på Skæring skole. 

 
 

10. Eventuelt og næste møde 

http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmDataWeb/MainCategories.aspx?&smarturl404=true
http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmDataWeb/MainCategories.aspx?&smarturl404=true
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen
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Næste møde flyttes fra 8/12 til 9/12 da det er dagen for 2. samtale i forhold til ansættelse af 
ny skoleleder. Da bestyrelsen alligevel skal tiltræde valget/ansættelsen og der derfor afholdes 
bestyrelsesmøde flyttes mødet, så vi kan klare begge ting samme dag. 
Forslag om punkt til næste møde: forebyggelse af kriminalitet og misbrug 
   

Næste møde Onsdag den 9. december, kl. 17.00 


