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Skolebestyrelsesmøde den 27.9. 2016 kl. 17.00-20.00 
Forældrevalgte: Peter Marker, Annemette Skjøttgaard, Dorthe Møller, Morten Andersen, Stine Sø-
rensen 
Elevrepræsentanter: Maiken 8a og Laust 6b. 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard 
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Katja Uth 
 
Afbud: Camilla Bisgaard, Jan Uhre Thomsen, Michael Korsgaard, Karina Poulsen 
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard 
Ordstyrer: Peter Marker 

Referent: Steffen Friis Brahe 
 

Punkt 
 

Beslutning Ansvarlig 

42) 10 min 
Siden sidst 
 

Der arbejdes med projektet ”synlig læring”. I ”etape 1” 
arbejdes med sparring og feedback med fokus (og ef-
fekt) på børnenes læring (faglig, processuelt, socialt).  
 

Første skridt er at opstille læringsmål, som er obser-
verbare. Teamsamtaler, som afholdes nu med indsko-
ling/mellemtrin/udskoling, er samtaler som tager sigte 
på konkretisering af observationerne således det mu-
liggør god feedback. Der er planlagt 3 teamsamtaler 
med hver gruppe hen over året med hvert sit sigte.  
”Hvordan kan man formulere læringsmål så konkrete, 
at vi kan måle/observere på det”. Alle øver også ledel-
sen. 
 
Det blå rum er nu færdigindrettet. Et rum som er kom-
met i stand i samarbejde med Lystrup-Elsted dagtil-
bud.  
 

 

42½) Nyt fra Eleverne Eleverne har nu holdt 2 elevmøder og Maiken og Laust 
har fortalt om nogle af de emner de har drøftet: 
Whiteboards – fællesrummene. (fx til lektiearbejde) 
Flere lokaler hvor der kan arbejdes / stillerum. Grup-
pearbejdsrum, specielt i E-Huset.  
Mobilepay i kantinen er det en mulighed? Eleverne er 
sikre på det ville kunne øge salget og mange kunne 
slippe for turen til Brugsen!. Er det tiden hvor vi snak-
ker udbuddet/ressourcer til kantinen?. 
Asfalt på fodboldbanerne uden for C og D huset er i 
meget dårlig stand, ligesom hegnene. 

 
 
 
Rum i E-huset 
undersøges 

 
Mobilepay i 
kantinen  
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C huset – ønsker om nye borde og stole 
Ønsker om ”hyggelige ting” i E-huset. 
Justerbare borde til 6. klasserne – er det en mulighed? 
 

Toiletforhold - eleverne vil gerne i gang sætte en kam-
pagne omkring at holde toiletterne rene og behandle 
dem ordentligt. Lidt observationer af toiletterne: 
spejle mangler flere steder, i D huset er der et par en-
kelte som ikke kan låses, der mangler også papir og 
sæbe - beholdning lokalt en mulighed. Ledelsen har 
opfordret elevrådet til at lave mangelliste i forhold til 
toiletterne. (maling, spejle, huller i vægge o.lign) 
 
Klassetur - i 9 klasse, som afslutning. Vil gerne have 2 
lærere med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lejrtur  
næste møde 

 

43) Dialog: 30 min 
LUP/Bilag III – overført 
fra sidste gang 
 

Arbejde med Bilag III, se bilag sendt sidste måned. 
Børn og Unge har lanceret en børn og unge politik. Der 
har været arbejdet med en idé generering ud fra tan-
kerne i politikken. Se politikken her. 
Vi har arbejdet med begreberne med andre ”briller” 
på. 

KU 

44) Dialog: 10 min 
Årshjul 
 

Bruttoliste er udleveret. Det primære mål med et års-
hjul er at det skal kunne genbruges år efter år.  
Vedlagte bilag skal bruges som rettesnor og noget vi 
måske i forbindelse med hvert møde lige skeler til, så-
ledes den kan finpudses.  
Side 2 i bilaget tjener primært som ”husker” og hjælp 
til at kunne få årshjulet optimeret. 

Bilag 

45) Dialog: 30 min 
Økonomi 
 

Orientering – planlægning af økonomien. Som intro til 
året og primært de nye bestyrelsesmedlemmer. 
 

SB 
Punktet udskydes 
til næste møde 

Aftensmad 18.20-18.50 
 

  

46) Dialog: 15 min 
Forretningsordenen 
 

 PM, DM 
Punktet udskydes 
til næste møde 

47) Dialog og godken-
delse: 5 min 
Ordensregler 
 

§ 3: 
Private genstande som f.eks. mobiltelefoner og pc’er kan ved tungtve-
jende grunde tilbageholdes af skolen ud over undervisningstiden. 

udskiftes med 
Skolens medarbejdere kan lave regler for inddragelse 
og/eller brug af mobiltelefoner, tablets, mv. i skoleti-
den, såfremt det skønnes nødvendigt.  
 

MA/TG 
 
 
Beslutning 
 
 
 

https://www.aarhus.dk/da/politik/Politikker-og-planer/Familie-boern-aeldre/Boern-og-ungepolitik.aspx
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Ændring af §10 til 

Når du leger med sne, må du ikke besøge andre klasser 
og huse, og du må ikke være på udearealerne ved an-
dre huse. Snekast er kun tilladt på græsarealerne. 
 
De nye ordensregler vedlagt i bilag. 
 

 
 
 
 
 
 

48) Dialog: 10 min 
Folkeskolens formålspa-
ragraf 
 

 PM 
Punktet udskydes 
til næste møde 

49) Dialog: 10 min 
Principper- genbesøge li-
ste og sætte næste mø-
des princip på dagsor-
den. 

Link til side 2 i årshjulet. SB 
Punktet udskydes 
til næste møde 

50) Orientering: 15 min 
Møde med forældrerå-
dene – forventningsaf-
stemning 
 

En mulighed at Skolebestyrelsen inviterer repræsen-
tanter fra forældrerådene til et fællesmøde. Katja har 
tidligere haft positivt respons på afholdelsen af et så-
dant arrangement bl.a. med snak om rollen, hvad kan 
jeg som forældreråd, bindeled mellem lærerne og sko-
lens ledelse m.m. 
Ledelsen arbejder videre med at få et arrangement 
stablet på benene her i efteråret en eftermiddag fra 
17-18. Stine og Katja koordinerer – andre i tænkeboks 
hvorvidt de gerne vil deltage. 

KU 
 
 
 
 
 
 
Yderligere eventu-
elle Bestyrelsesre-
præsentant(er) fin-
des på næste møde 

51) Dialog: 5 min 
Skolebestyrelsens punkt 
til hjemmesiden 
 

  

52) Dialog: 5 min 
Punkter til kommende 
møder  
 

 
Vikarsituationen – afdækning af forbrug og indhold af 
vikartimer 

SB/MKL 
Punktet udskydes 
til næste møde 

53) Evt.  Lejrskoler – punkt på næste møde. 
Ændring af lejrskoler til fremtidig afholdelse i 9. klasse 
og hvor 4 dage ændres til 5 dage. 
Vi snakker plusser og minusser næste gang. 

 

 
Næste møde Tirsdag den 25/10-2016, kl. 17.00 


