
       
 

 

 

 
REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde den 17.12.2019 kl. 17.00-20.00 i D1.  
 

Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Stine Karkov Sørensen, Karina Poulsen, Camilla Bisgaard-Bobner, 
Karina Veng og Mikkel Brunvold. 
Elevrepræsentanter: Marie Skjøttgaard, Julie Brock Jensen. 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Tue Andersen. 
Ledelsesrepræsentanter: Poul Højmose, Katja Uth, Michael Korsgaard Lund. 
Gæst: Per Andersen 

Afbud: Martin Hersom Bien. 
Mødeleder: Katja Uth                       Ordstyrer: Karina Poulsen                    Referent: Poul Højmose    
 

Punkt 
 

Beslutning Ansvarlig 

339)  

Hvem skriver ud til 
forældrene?  

Stine Karkov Sørensen skriver til forældre.  

 

340) Info: 10 min  
Nyt fra eleverne 

4/2-20 er elevrådsdag (holdes i Kirken) 
Der arbejdes i fire grupper ift.: Affald/miljø, skoledagen, 
kantinemad og det sociale 

Julie, 
Marie 

341) 
Drøftelse/beslutning:  
15 min 

Går vi videre med et af de præsenterede logoer, eller skal 
grafikeren gå tilbage i tegnestuen?   
Julie og Marie har byttet plads i logoudvalget, Katja ønsker, at 
medarbejderne også er repræsenteret, så vi skal have valgt 
en medarbejderrepræsentant. 
 
Aftalt: 
Udvalget går videre med logoerne, som de er. 
Medarbejderrepræsentanten i logudvalget: Thomas 
Grønborg. Desforuden vælges på skolen en repræsentant fra 
pædagogerne og en fra lærerne. 
Der sættes en dato for et møde for logo-udvalget. Katja 
sørger for koordineret mødeindkaldelse. 

Karina 

342) 
Drøftelse/beslutning:  
30 min 
Samarbejdsaftale med 
SF0 - forældrerådet 

 

Under Katjas gennemgang af basistilsynspunkterne for 
folkeskolen, blev det tydeligt, at vi mangler en formel 
samarbejdsaftale. Per har på opfordring haft den på SF0-
forældrerådsmøde, så de har arbejdet igennem, hvad de 
tænker, der er vigtigt for dem.  

Nu skal skolebestyrelsen løbe den igennem for kommentarer 
og evt. ændringer/tilføjelser.  
Aftalt: 
Udkastet læses igennem og gennemgås afsnit for afsnit. Katja 
noterer rettelser/justeringer i eget dokument og gennemgår 

Katja 



       
 

 

 

 

 

 

 

det lovmæssige via AarhusIntra og skriver/tilføjer fra det 
lovgivningsmæssige, ind i teksten. Derefter godkendt på selve 
mødet.  
 

343) 
Drøftelse/beslutning:  
15 min  
Trafikpolitik 

Skal vi have en trafik politik og hvis, hvem ønsker at gå ind i 
det udvalg? Bilag fra Martin sendes via mail. 
 
Bestyrelsen drøftede udkast der var fremsendt, holdninger 
og evt. en kampagnebasseret indsats. 
Aftalt: 

Der nedsættes et udvalg bestående af Tue Møller (medarb. 
rep.), Stine Karkov (forældrerep.), Marie Skøttgaard (elev) og 
evt. Martin Hersom Bien. Arbejdsgruppen skal komme med 
udkast til bestyrelsen ift. en trafik/transport politik og/eller 
en kampagne.   

Udkast/overvejelser fremkommer til marts-mødet. 
 

Karina 

344) Information: 10 

min 
Sidste nyt 

F.eks. samarbejde med erhvervslivet. 

Martin blev foreslået som skolebestyrelsens repræsentant til 
RULL-gruppen. Karina og Stine er suppleanter.  

Katja og Thomas har været til to møder med Lystrup 
Erhvervsgruppe omkring samarbejde imellem skolerne i 
Lystrup/Elsted og virksomhederne i området. Samarbejdet er 
for de ældste klasser. 

Mikkel Brunvold vil gerne deltage som forældrerepræsentant 
i denne gruppe. Katja sender info til Tine Winfeldt. 

 

Katja 

345) Info til forældre 
fra skolebestyrelsen: 

5 min 

Hvad skal skolens forældre vide noget om? 
Info (som Stine Karkov skriver): 

• Elevernes elevdag den 4/2-20. 

• RULL trækker tænder – også hos personalet. 

• Glædelig jul og godt nytår fra skolebestyrelsen. 

Stine 

18.30  Julefrokost  

 


