
       
 

 

 
 

Skolebestyrelsesmøde den 26.11.2019 kl. 17.00-20.00 i D1.  
 

Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Karina Poulsen, Camilla Bisgaard-Bobner, Martin Hersom Bien, 
Karina Veng og Mikkel Brunvold 

Elevrepræsentanter: Marie Skjøttgaard, Julie Brock Jensen 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg 
Ledelsesrepræsentanter: Poul Højmose, Michael Lund og Katja Uth 

Gæst: Tina Bröner Grimm og Julie Flansmose 
Afbud: Tue Andersen (medarb. rep.) og Stine Karkov Sørensen(forældrep.) 
 

Mødeleder: Martin Hersom Bien         Ordstyrer: Karina Poulsen        Referent: Poul Højmose 
 

Punkt 

 

Beslutning Ansvarlig 

328)  

Hvem skriver ud til 

forældrene?  

Mikkel Brunvold skriver til forældrene.  

Martin 

329) 

Drøftelse/beslutning:  
20 min. 
 

Fremlæggelse af logo. Udkast bliver efter ønske fra grafikeren 

fremlagt på mødet.   
Beslutning: Vi drøfter/overvejer de to forslag til 
næstkommende skolebestyrelsesmøde. Efterfølgende er det 

op til følgende arbejdsgruppe: Katja, Karina, Annemette og 
Marie til at beslutte det endelige logo (sammen med 
Julie/grafiker). 
 

Julie 

Flans-
mose 

330) Drøftelse/ 
orientering:  30 min. 

Regnskab 
 

Tina fremlægger regnskabet. Der drøftes forskellige 
muligheder, der kan sikre balance i regnskab og kvalitet heri.   

Der var udsendt bilag (to dokumenter) til punktet. 
Tina gennemgik forventet budget og nøgletal. Efterfølgende 

var der spørgsmål og drøftelse.  
De aktuelle tal fremgår af de udleverede bilag. 
 

Tina 
Bröner 

Grimm 

331) Drøftelse/ 
orientering:  10 min. 
Nyt fra eleverne 

Elevrådet: Nedsættelse af arbejdsgrupper mht. 1) mad, 2) 
hvordan kan en mere varieret skoledag se ud, 3) 
affald/affaldssortering og 4) hvordan kan der skabes mere 

sociale fællesskab på tværs af klasser/årgange. 
22. april er en fagdag, som har temaet ”Jordens dag”, hvor 
elevrådet opfordres til at indtænke pkt. 1 og 3. 

Elevrådet er meget entreprenante. 

Marie, 
Julie 

Aftensmad 18.00 – 

18.30 

  

 



       
 

 

332) Information: 10 
min. 
Elevtilfredsheds-

måling 2019 

Elevtilfredshedsmåling 2019: Bevægelse er et udviklingsfelt. Ellers er 
der ikke generelle ”røde” nedslagspunkter i undersøgelsen. 

Det er besluttet, at elevtilfredshedsundersøgelsen 2019, vil blive 
brugt som basis, som den kommende undersøgelse 2020 måles op 
imod, hvorefter vi beslutter hvilken/hvilke indsatser der skal tages 
omkring elevtrivslen på Lystrup Skole. 

 

Poul/ 
Michael 

333) 
Dialog/beslutning:  
10 min. 

Valgfag 

Hvordan ser det fremadrettet ud med valgfag – hvad er 
lovgrundlaget og hvilke valgfag tilbyder vi på skolen.  
Kommende 7. og 8. klasser tilbydes de obligatoriske valgfag: 

Håndværk og Design, Madkundskab, Musik og Billedkunst. 9. 
klasserne bliver i foråret inddraget i processen om de 3-4 
valgfag, de tilbydes. 

 

Poul 

334) Orientering: 15 

min. 
Tilbagemelding fra 
visionsdagen 

 

Hvordan forløb dagen? 

Idérigt og lærerne var meget positiv overfor forandringer. Der 
var en god køreplan, som blev godt styret/faciliteret af Nanna 
Toldborg. 

Hvad er processen fremad? 

Der er prøvehandlinger jf. konkrete beskrivelser på hver 
årgang. Mht. 2020/21 skal der via skoleårets planlægning 

(pædagogisk dag den 14. marts 2020) indarbejdes konkrete 
tiltag ift. mere varieret skoledag og differentieret undervisning. 
Aftalt: Der følges op på processen ved en drøftelse på et ½ 

tematiseret skolebestyrelsesmøde i april eller maj. 

 

Poul, 

Michael 

335) Orientering/ 
drøftelse: 15 min.  
AULA 

Hvordan er vi kommet i gang med Aula, hvilke udfordringer 
oplever vi? Hvilke muligheder oplever vi?  
Hvordan integrerer vi ugeplaner i min uddannelse/aula? 

Katja orienterer: Primært kalender- og bookingsystemet er 
problematisk. Skolen har også i flere omgange mistet 
datamængder. Efterfølgende var der en generel drøftelse af 

Aula, specifikt omkring Aula på mobiltelefon contra PC. 
 
Ift. kommunikationsstrategien og udfoldelse af den: 

Indskolingen (klasse/årgang/afdelingen) kommunikerer meget 
ens med/til forældrene. Ønskeligt om mellemtrinnet og 

udskolingen ligeledes bliver mere strømlinet hvad det angår. 
 

Katja 

336) Drøftelse: 20 

min. 
Informationsaften - 0. 

klasserne 

 

Se bilag fra en forælder vedr. informationsaften. 

Én forældre har skrevet en konstruktiv kritisk mail ift. en bedre 
kvalitativ og stringent informationsaften. Camilla og Mikkel 

fortæller også deres oplevelser af en informationsaften, som til 

tider oplevedes rodet og uprofessionel. En informationsaften, 
der ikke svarer til en ellers stringent, struktureret, professionel 
og rigtig god skole. 

Martin 



       
 

 

 

 

 

 

 

Der udspandt sig en generel drøftelse, hvor skolebestyrelsen 
opfordrede til at udvikle markedsføringsdelen til at være mere 
stringent og professionel ift. ”nye kunder”. 

Ledelsen har en opgave i at evaluere informationsaftenen med 
baggrund i den fremkomne tilbagemelding. 

 

337) Information: 
20 min.  

 

Katja fortæller om seneste nyt på skolen.  
Overgangen fra RULL 2 til RULL 3 har været en rodet, uskøn og 

ustruktureret affære fra bygherrernes side, hvor centrale 
aftaler ikke er overholdt. 
Klubben er flyttet ind med fem medarbejdere. 

Katja fortæller om tallene fra uddannelsesstatistik.dk/Cepos 
hvor elevernes trivsel og læring er helt i top, og hvor Lystrup 
Skole er rangeret som nummer tre folkeskole i Aarhus 

Kommune og på en 107 plads af omkring 1200 skoler i 

Danmark. 
Det skal afklares, hvilke tal der skal kommunikeres videre til 

forældre og via hjemmesiden. 
Katja har været til møde med Rådmanden (i forhold til 

skolebestyrelsesarbejdet), hvor han informerede om, at 
følgende to områder vil have fokus på skoleområdet i Aarhus 

Kommune: Overgange og klima/bæredygtig omstilling. 

  

Katja 

338) Info til forældre 
fra skolebestyrelsen: 

5 min 
 

Skolens forældre vil via Mikkel Brunvold få informationer 
omkring: 

• Nyt logo 

• Økonomi 

• Meget aktivt elevråd 
• Visionsdagen 

• Aula 

• Kompetenceløft 

• De gode tal fra Cepos. 

Martin 
og 

Mikkel 


