
       
 

 

 

 
 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 28. april 2020 kl. 16.30 – 
18.30 i TEAMS.  
 
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Stine Karkov Sørensen, Karina Poulsen, Camilla Bisgaard-Bobner, 
Martin Hersom Bien, Karina Veng, Mikkel Brunvold 
Elevrepræsentanter: Marie Skjøttgaard, Julie Brock Jensen (deltog ikke i punkt 364 og 366) 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Tue Andersen 

Ledelsesrepræsentanter: Poul Højmose, Katja Uth og Michael Lund 
Gæst: Tina Bröner Grimm 
Mødeleder: Martin Hersom Bien         Ordstyrer: Karina Poulsen        Referent: Poul Højmose    
 

Punkt 
 

Beslutning Ansvarlig 

363) 5 min 
Hvem skriver 
ud til 
forældrene?  

Stine Karkov Sørensen skriver ud til forældre. Martin 
 

364) Info: 10 
min  

Godkendelse 
af referat 

Opfølgning på seneste møde og godkendelse af referat. 
Referatet fra sidste møde drøftedes og det blev besluttet, at referatet 
skal være uden navne/personlige kommentarer og linjerne med 
”eleverne” skal væk. Katja fremsender revideret referat. 

Martin 

365) Info: 5 
min  
Nyt fra 
eleverne 
 

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde pga. Covid-19-tiden. 
Det gå generelt godt. Men der efterspørges diskussionsgrupper og 
mere feedback på opgaver m.m. fra lærer. 
Der stilles ”gammeldags-opgaver”, og der efterspørges generelt mere 
spændende opgaver og en anderledes tilgang til undervisning. 
Der går lang tid ift. at lærerne melder tilbage på besvarelse. Eleverne 
ønsker mere kommunikation fra lærerne.  
Lærerne melder, at eleverne er vanskelige at komme i kontakt med, 
når de enkelte elever har brug for hjælp.  
Ønsker om elevgrupper, der arbejder sammen online, og som kan 
holde virtuelle møder med lærerne. 
Sidste skoledag: Der er på kommunalplan nedsat en arbejdsgruppe. 

Julie og 
Marie 

366)  
Information 
og 
godkendelse: 
45 min 
Budget 2020 
for 
undervisnings-

Tina fremlagde et godt gennemarbejdet Skole- og SFO- budget. Der 
informeres om besparelser indlagt i budgettet og situationen 
fremadrettet de næste år.  
Årsresultatet er minus 2 mio. kroner – i alt et akkumuleret underskud 
på i alt 2,7 mio. kr. for skoleåret 2020/21. 
Tinas notat/budget forklarer uddybende den nye budgettildeling, de 
indtægter, der er og de udgifter, vi budgetterer med ift. 
specialklasseelever (dem, vi visiterer ud af huset), udgifter relateret til 
RULL (ex. toiletter). 

Tina og 
Katja 



       
 

 

del og SFO – til 
godkendelse 

 

Reduceringer/prioriteringer: Kantinen er fjernet fra skoledriften.  
Støtte fag/fagligt og AKT er reduceret meget. Ydermere er  
PLC/biblioteket reduceret betydelig. Der er ikke skåret i 
undervisningsbudgettet. 
Overvejelser: Vikarer og samlæsning og ikke vikarpåsætning ved akut 
sygdom hos det pædagogiske personale. Hvad tænker bestyrelsen 
her? 
Bestyrelsen kan udarbejde principper for ,hvad skolebestyrelsen 
gerne vil prioritere ift. budgettet. Skolebestyrelsen ønsker at være tæt 
på budget, prioriteringer og budgetopfølgning. 
Budgettet er realistisk, men betyder måske også, at skolen sættes 
under administration fra forvaltningens side. Administration er et 
kontinuerlig tilsyn/sparring med økonomifolkene i forvaltningen. 
Der udspandt sig en generel drøftelse af økonomi og budget, idet 
skolebestyrelsen vurderer at 2 mio kr. i underskud er meget at 
”skubbe foran os” også selv om de 0,8 mio kr. er relateret som en 
engangsudgift ift. RULL, ligesom der er en ”engangsudgift” ift. IT-
investeringer i tidssvarende tavler m.m. 
SFO-budgettet er beregnet med et overskud på 0,3 mio kr. 
Madfærds-koncept blev drøftet som en del af budgettet for SFO. 
Skolebestyrelsen synes, at forudsætningerne for budgettet er 
uigennemskuelige. Det skyldes, at der løbende er kommet flere og 
flere specialklasser til skolen, der er oprettet administrative 
fællesskaber, ændret principper for betaling af specialtilbud samt 
impelmenteret ny budgettildelingsmodel. Det betyder, at 
skolebestyrelsen reelt ikke kan gennemskue, hvordan skolens 
driftsbudget udvikler sig. Da budgetter skal indberettes inden 1. maj, 
er der yderligere et tidspres. Skolebestyrelsen godkendte derfor både 
SFO – og skolebudget trods det store underskud på sidstnævnte.  

367) Tilsyn – 
info og 
drøftelse: 15 
min  
COVID-19 
 

Redegørelse om skolens håndtering af COVID-19 situationen før 
nedlukning, under nedlukning og ved genåbning. 
Skolebestyrelsen skal føre tilsyn med skolen, hvorfor dette punkt er 
meget relevant i en tid som Covid-19 tiden. 
Katja orienterer om de sundhedsmæssige- hygiejniske- og 
sikkerhedsmæssige forhold jf. sundhedsstyrelsens- og Børn og Unges 
henvisninger. 
Det pædagogiske personale udfylder ugentligt skemaer ift. 
overholdelse af sundhedsstyrelsens krav til hygiejnen. Kongsvang 
Rengøring udfylder ligeledes et skema ift. kvaliteten i rengøringen. 
 
På det pædagogiske område har der været strukturerede møder 
mellem ledelse/ledelse og ledelse/medarbejdere. 
Vi har prioriteret de små (0.-5. årgang), idet det har været den 
politiske prioritering i Aarhus Kommune. 
Vi har valgt én voksen per hold – andre skoler har valgt én voksen per 
klasse = to hold. 
Vi oplever her-og-nu en utålmodighed blandt nogle forældre. 
Der drøftedes, om det er muligt med mere undervisning til 0.-5. 
årgang end 08:00-12:00 dagligt. Vi arbejder med at åbner mere op 

Katja og 
Martin 



       
 

 

 efter 12. maj – evt. fra 08:00-13:00, men det er forbundet med andre 
praktiske udfordringer. 
Ift. 6-9. årgang er der et ønske om fra elevernes side om at lærerne 
danner diskussionsgrupper, hvor eleverne så arbejder sammen og evt. 
præsenterer for læreren. 
 
Ift. kommunikationen melder skolebestyrelsen, at kommunikationen 
mellem lærer/elever og lærer/forældre ikke er ensrettet, og at Covid 
19 situationen viser, at der stadig er et arbejde med at sikre, at 
kommunikationsstrategien bliver efterlevet.  
 
Skolebestyrelsen udtaler, at de nævnte punkter skal opfattes som 
konstruktiv kritik, der kan arbejdes med. Covid 19 er en ekstraordinær 
situation, og generelt er indtrykket, at skolens ledelse og personale 
har håndteret situationen godt.  
 

368) Info: 10 
min  
Siden sidst 
 

Status på RULL og orientering om indbrud. 
Skolen bliver flot. Vi har også fået kr. 666.000 ekstra som bruges til 
madkundskabslokalet. FU lægger også pt. mange ressourcer i skolen 
(ex. C-huset). 
Indtil videre holder tidsplanen mht. RULL – færdig til sommer. 
Håndværkerne har arbejdet hele tiden under Covid-19 tiden. 
I nedlukningsfasen har vi været igennem fire indbrud med hærværk til 
følge. 
SLF (Stærkere Lærings Fællesskab) er sat på pause, men ellers 
arbejdes der helt normalt mht. skoleårets planlægning m.m. 
Der har været personaletilpasninger. To lærere er kommet i 
omplaceringspuljen, hvilket enkelte forældre har forholdt sig kritisk til.  
Ledelsen er i kontakt med forældrene og håndterer kritikken.  
 

Katja 

369)  

Info/godkendel
se:  15 min 
Logo 
 

Logoudvalget har taget stilling til skolens nye logo og fremsætter et 

forslag om skolens nye logo besluttet i udvalget. 
Annemette informerede om, at et enigt udvalg har valgt logo nr. 1 
pga. klarheden, mere tidsaktuel design, og at det står på højkant. 
Det blå logo (i midten) anbefales som standartlogoet. Værdiordene 
skal kunne indgå i logoet. 
Katja beder Simone/designeren om at ”skrive historien” om logoet. 
Thomas/Tue udtrykker, at der er mange elev-inkorporerede ting i 
logoet.  
Se logoet i slutningen af referatet.  

 

Logo 

udvalget 

370) Info til 
forældre fra 
skolebestyrelse
n: 5 min  

Hvad skal skolens forældre vide noget om? 
 
Punktet blev udarbejdet efter mødet.  

 



       
 

 

 


