
Skolebestyrelsesmøde den 24. september 2019 kl. 17.00-20.00 
 
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Stine Karkov Sørensen, Camilla Bisgaard-Bobner og 
Martin Hersom Bien 
Elevrepræsentanter: Julie, 9A og Marie 9B. 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Tue Andersen 
Ledelsesrepræsentanter: Poul Højmose, Michael Korsgaard Lund, Katja Uth 
Afbud: Mikkel Brunvold, Karina Veng og Karina Poulsen. 
Mødeleder/ordstyrer: Martin Bien (fm) - Referent: Poul Højmose 
 
 
(317) Hvem skriver ud til forældrene? 
Annemette Skjøttgaard skriver. 
 
(318) Velkommen 
Præsentation af hinanden og specielt elevrepræsentanterne: Julie, 9A og Marie, 9B. 
 
(319) Visionsdag/pædagogisk dag 
Information/dialog. 
VISIONSDAG. En varieret skoledag - Poul og Michael præsenterer indholdet for den pædagogiske 
dag, og hvad dagen skal munde ud i over de næste par år af forandringer ift. en varieret skoledag. 
 
Udkastet til program blev gennemgået og drøftet. Rammen for dagen er skolens værdigrundlag og 
vision. 
Skabelse af en mere dynamisk skole i ft. ramme og indhold og frem for at en anden 
pædagogisk/didaktisk tilgang skal i spil på dagen. 
Et elevønske omkring mere opblødning på tværs af skolen, ligesom 2-voksenordningen roses. 
 
Konklusion: 
Skolebestyrelsen vil blive præsenteret for en procesplan efterfølgende. Visionsdagen vil blive fulgt 
op af afdelingsmøder, lærermøder samt en kort opsamling på den pædagogiske dag den 14/3-20, 
hvor rammer og struktur for skoleåret skal tilpasses det pædagogiske/didaktiske indhold, der 
fremkom omkring visionsdagen den 5/10-19. 
 
(320) Mad, måltider og fællesskaber 
Drøftelse/beslutning. 
Strategisk oplæg omkring mad, måltider og kantine Karina og Camilla fremlægger de tanker, de 
har gjort sig omkring Lystrups Skoles måltidskultur.  
 
Camilla præsenterede et oplæg – ”Mad, måltider & sundhed” - som hun sammen med Karina har 
lavet. 
Der foreslås en kostpolitik på Lystrup Skole og nye/andre rammer for fælles måltid/spisepauser. 
Ønsket er at spise på tværs af klasser og styrkelse af fællesskaber på tværs. Samtidig vil vi via fokus 
på området ville kunne styrke skolens brand. Målet er: 



• Stærkere fællesskaber omkring måltiderne. 

• Forældre, der kan se, at skolen har visioner på området. 

• Forældre, der kan mærke, at Lystrup Skole mener, hvad de siger. 

• Forældre, der kan sende deres børn i skole med madpenge og god samvittighed. 

• Lærere, der er stolte over at bidrage til at løfte en større opgave sammen. 
 
Der foreslås at elever, herunder madkundskab/valgfag kunne også inddrages i udviklingen og 
produktionen i ft. salg. 
Det kunne undersøges om en salatbar – som tidligere – kunne være en del af projektet, ligesom 
åbningstiderne kunne være længere end det pt. er. 
 
Der udspandt sig en drøftelse af hvordan vi skal arbejde med mad/måltider og fællesskaber 
fremadrettet. 
 
Konklusion: 
Alle er positive overfor at udvikle området. Der kan ske ”noget” på den korte bane. Der skal gøres 
nogle erfaringer inden der evt. op-skaleres. 
Carina og Karina fortsætter udvalgsarbejdet – i samarbejde med Anni og Katja. 
 
(321) Fravær  
Information og beslutning. 
Gennemgang af det opmærksomhedskrævende fravær samt fraværet generelt ift. medsendte 
bilag. Beslutning om en fortsat opmærksomhed skal drøftes. 
 
Der blev udleveret et dokument omkring ”Elevernes fravær”/opmærksomhedskrævende fravær, 
som Martin gennemgik. Dokumentet er en analyse af udviklingen af elevernes fravær de sidste år 
på Lystrup Skole. I løbet af de tre år, målt op mod skoleåret 16/17, er jævnt faldende og er nu 
under Aarhus Kommunes gennemsnit og målet omkring reduktionen i ft. LUPPEN 
(DenLokaleUdviklingsPlan). 
Specifikt er fraværet i udskolingen stigende og skal specifikt følges tæt. 
 
(322) Principper for kommunikation skole/hjem 
Godkendelse. 
Princip for kommunikation mellem skole og hjem. Martin har tilrettet udkastet ved hjælp af Stine 
og præsenterede det nye udkast. 
 
Skoleintra ændres nu til Aula og vil sammen med MinUddannelse blive kommunikationsmidlet 
fremadrettet. ”Kontaktbogen” udgår i Aula og skal ned under ”beskeder” i Aula. ”Tilmeldinger” vil 
fremadrettet ligge i ”kalender ”i Aula. 
Martin fik en ny formulering til første afsnit, bl.a. at der står ”Årsplaner/forløbsplaner…”. 
 
 
Konklusion: 
Med ovennævnte bemærkninger/ændringer godkendes principperne. 
 



Ydermere opfordres ledelsen/skolen til at gen-kommunikerer omkring MinUddannelse til 
forældre.  
 
(323) Information: RULL – hvordan sikrer vi den fagfaglige undervisning? 
3.RULL-etape omhandler administrationen, medarbejder arbejdspladser/personalerum, 
kantinekøkkenet, E-huset samt faglokalerne for renovering/ombygning. 
 
Katja orienterer omkring bl.a. faglokaler og evt. lån af lokaler hos Elsted Skole og Aarhus TECH. 
Fleksibel renovering/brug af faglokalerne bliver også undersøgt. 
 
RULL skulle være færdig til april, men et godt bud er, at RULL med de sidste mindre tilretninger er 
som det ser ud nu, færdig til sommer 2020. 
 
(324) Skolebestyrelsens årsberetning 
Beslutning.  
Skolebestyrelsens årsberetning var fremsendt og blev drøftet: Der bør være 
overskrifter/inddelinger. 
 
Konklusion: 
Årsberetningen blev godkendt med ovenstående kommentarer. 
 
(325) Årsplan for skolebestyrelsen 
Godkendelse 
Martin præsenterer årsplanen for skolebestyrelsen, som han har udarbejdet på baggrund af sidste 
mødes drøftelser. 
 
Konklusion: 
Årsplanen blev gennemgået og godkendt, idet ”Branding og rekruttering” skal koordineres med 
visionsdagens konklusion (jf. pædagogiske dage 5/10-19 og 14/3-19), regnskabsopfølgning i 
november og skolebestyrelsens årsberetning bliver rykket sammen med skolebestyrelsesvalget. 
Ydermere bliver nedenstående punkt ”røgfri skole” et nyt punkt som kommer i årsplanen hvor det 
passer. 
 
(326) Røgfri skole bliver drøftet landet rundt. Hvor står Lystrup Skole? 
Drøftelse/Beslutning. 
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-ogrygning/indsatser-mod-rygning/roegfri-skoletid/ 
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-ogrygning/indsatser-mod-rygning/roegfri-skoletid/kortover-
kommuner-med-roegfri-skoletid/ 
https://sundhed.kk.dk/roegfriskoletid 

 
Konklusion: 
Udsættes og flyttes ind i årsplanen. 
 
(327) Info til forældre fra skolebestyrelsen:  



Forældrene bør vide noget om: Elevernes deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet, skolens visionsdag 

den 5/10, den gode historie om faldende fravær blandt eleverne samt princip for kommunikation 

herunder implementeringen af AULA. 

 

Oktober mødet aflyses pga. flere afbud, så næste ordinære møde er slut november. 


