
 
 
 
 
 
 

Næste møde er:  Tirsdag den 30/5-2017, kl. 17-20 
 

Skolebestyrelsesmøde den 25.4.2017 kl. 17.00-20.00 
 
Forældrevalgte: Peter Marker, Annemette Skjøttgaard, Dorthe Møller, Morten Andersen, Stine Sørensen, 
Karina Poulsen, Camilla Bisgaard 
Elevrepræsentanter: Maiken, Laust 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard 
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Michael Korsgaard Lund, Katja Uth, Ulla Jul Madsen 
Afbud: Morten Andersen, Camilla Bisgaard, Stine Sørensen lidt forsinket. 
 
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard Ordstyrer: Ulla Jul Madsen         Referent: Steffen Friis Brahe 

Punkt 
 

Beslutning Ansvarlig 

105) 10 min 
Siden sidst 
 

Atriumgården 
Indvielse sker den 5. maj 2017. Pressen er inviteret. 
Invitationen er vedlagt og udleveret på mødet. 
 
Skolefest i mellemtrin 
4. klasserne plejer at se teater om aftenen, men kunne ikke 
være dér af hensyn til antalsbegrænsningen jf. 
brandmyndighederne. Udmeldingen omkring dagen vil få 
mere fokus næste år, så forældrene i god tid får info om, 
hvornår 4. klasserne tilgodeses. 
6. klassernes optræden var igen helt fantastisk. 
 
Nedsættelse af forældreråd i SFO 

Aarhus kommune har en beslutning om, at der skal 
etableres forældreråd i SFO’en. Hvorvidt vi nu eller i starten 
af næste skoleår skal have valg er ved at blive afklaret. 
Under alle omstændigheder er et opsøgende arbejde med 
henblik på at skaffe kandidater meget vigtigt og nødvendigt.  
Karina har været på ”runde” i SFO’en og har fået en masse 
rigtig gode tilbagemeldinger. Forældrene er rigtig godt 
tilfredse med SFO’en og de ting som sker dér. 
(SFO vil være ”tema” på næste bestyrelsesmøde primært i forhold til hvilke 
tiltag/organisering og aktiviteter der vil ske i det kommende år, hvor jo 4. 
klasserne ”overgår” til FU) 

 

SFB 
 
 

106) Dialog: 10 min 

Nyt fra eleverne 
 

Flere af de større klasser er flittige brugere af 

bevægelsessedlerne og det er rigtig godt. Ophængene på 
toiletterne hænger flot på toiletterne i de ”små” huse, 
derimod er det en udfordring, at sedlerne kan blive 
hængende i E huset. 
Thomas og Charlotte vil lige tjekke om der stadig hænger 
sedler på toiletterne i e-huset.  
 

Maiken 

og Laust 
 
 
 

Thomas & 

Charlotte 

107)  Dialog: 15 min 
Fornyelse af Logo 

Bilag udsendt  

Kort fortalt igangsættes i efteråret 17 en proces i forhold til 
udarbejdelse af et nyt logo til skolen. Forslaget (vedlagt) er at 
konkurrencen bygges op omkring 3 værdier som personalet 

KU 
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og skolebestyrelsen arbejdermed/finder frem til ved ½-1 
pædagogisk dag. 
 
Konkurrenceelementet har været diskuteret mundende ud 
i at ”præmien” tilrettes til en tur for vinderklassen?. Det har 
stor betydning, at en professionel grafiker kommer ind over 
logoet senere i forløbet, så det får et professionelt udtryk. 
Eleverne synes det er fedt at de kan være del af processen. 
Kulminationen kunne være at alle værker blev udstillet i en 
faguge. 
 
Ledelsen arbejder videre med procesplanen og kommer 
med mere konkrete forslag til processen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledelsen 

108) Dialog: 40 min 
Kost på Lystrup Skole 

  Vi ønsker ikke at lave et kostprincip, men synes bedre om 
ordet ”hensigtserklæring”. Dette primært med baggrund i, 
at det ikke er skolens ansvar, hvad eleverne har i/på 
madpakken, men forældrenes. Men det er vigtigt for 
skolen, at vi også tager et ansvar, men ikke ansvaret. 
Hvilke rammer vil vi sætte for spisningen på Lystrup Skole.  
Vi vil gerne afse tid til : 

• madfællesskaber/madhygge 

• at kost bliver et punkt på forældremøder, skole-

hjem samtaler m.m. 
 
Formidlingen fra skolens side lægger sig op ad punkterne 1 

og 4 i ”de 5 råd om måltidet”  
Pkt. 4: Måltidet rummer forbilleder - vigtigt at have in mente. 
Hvordan bringer vi kantinen i spil? Vil det være muligt at 
klasserne gik i kantinen og spiste? (faste pladser?). 

Bedre udnyttelse af vores arealer og muligheden for at 
skabe en spisesituation, som kunne have en afsmittende 
effekt – så færre gik i Brugsen og også en social og 
samlende effekt. Udgangspunktet kunne være 5/6 
klasserne. 
Evt. skemalagt når klassen/årgangen kunne gå i kantinen og 
spise. → kulturændring og anderledes miljø. 
Hvad ville der skulle til for at eleverne ville gå i kantinen? 
Elevernes bud er, at det handler om at skabe et fællesskab 

derude.  
Uundgåeligt blev kantinen bragt i spil – udbuddet der, 
ressourcerne, madpakkerne hjemmefra, udbuddet hos 
Elsted Skolefrokost og brugen af dette m.m. 
Bestyrelsen vil gerne, at der udarbejdes en 
hensigtserklæring. 
Næste skridt er at undersøge yderligere hvorvidt der er 
mulighed for at ”importere” noget mad andre steder fra. 

Kostgruppe 
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Kostgruppen,  
samt 
Dorthe og 
Kamilla 

 

http://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/kommuner-skoler-og-institutioner/skoler/maaltidet-mere-end-mad/raad-til-rammerne-om-maaltidet/
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Gruppen tager sig af hensigtserklæringen. Dorthe og 
Kamilla hører lokale steder.  

109) Dialog: 10 min 
FU/Klub 
 

Ikke noget nyt. Der er aftalt møde i maj med forvaltningen, 
hvor vi vil få skitseret, hvordan processen kommer til at 
forløbe. 

KU 

Aftensmad 18.25-18.55   

110) Dialog: 15 min 
Lejrskole 

Fremlæggelse af en mulig finansiering af lejrskole 
fremadrettet. 
Udvalg nedsættes (Thomas, Katja, Stine) i forhold til 
tilvejebringelse af supplerende midler, mulighed for 
venskabsskoler i Tyskland samt samarbejde med det lokale 
erhvervsliv.  

Udgangspunktet tages i det udarbejdede forslag til princip, 
som tilrettes. 
 
1 lektion UUV som er på 9. årgang vil blive læst i forbindelse 
med lejrskolen. 
 

SFB 
 
Udvalg 
(Thomas, 
Katja, Stine) 

 

111) Dialog: 10 min 
Toiletter  
 
 

  Toiletter – prioritering af ressourcer  
Vi har foruden de allerede bevilgede tkr 300 fået bevilget 
yderligere tkr 25, således vi i alt har tkr 325 fra B&U 
sammen med de tkr 325 vi selv skal tilvejebringe. Altså i alt 
tkr 650 øremærket på toilet renovering. 
Når vi står foran større RULL projekt vil det være optimalt at 

toiletterne kan tænkes ind i denne helhedsløsning. Hvorvidt 
det er muligt vil vi formodentligt få afklaret på det 
startmødet i maj, jvf punkt 109. 

 

SFB 

112)  Dialog: 25 min 
Budget 2017 
 

Undervisningsbudgettet 2017 godkendes med et underskud 
på godt tkr 500 ud fra betragtningen, at der i 2017 er store 
engangsudgifter i forbindelse med pensioneringer. Disse 
engangsudgifter vil vi de følgende år indarbejdes i 
budgettet, således udgiften afvikles over de kommende 3 
år. 
Undervisningsbudgettet er godkendt.  
SFO budgettet vil blive behandlet på næste møde som en 
del af ”temaet SFO” 

SFB 
 
 

 

 

 

 

113) Dialog: 5 min 
Skolebestyrelsens punkt 
til intra/hjemmeside  

??  
 

114) Dialog: 5 min 
Punkter til kommende 
møder  

Maj: Vikar (ML), principper, fremvisning i samfundsfag; LUP, 
SFO planlagte tiltag incl. Budget. 
Juni:  

 

115) Evt. 5 min 
 

 


