
       
 

 

 

 
 
Referat fra skolebestyrelsesmøde den 31.5.22 kl. 17.00 – 20.00 i 
H1 
 
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Kristian Kjær, Camilla Bisgaard-Bobner, Martin Hersom Bien, 

Karina Veng, Mikkel Brunvold, Nina Saustrup  
Elevrepræsentanter: Selma Schmidt, Lucas Johansen 
Medarbejderrepræsentanter: Helle Helbo, Tue Andersen 
Ledelsesrepræsentanter: Sidsel Rudbeck, Katja Uth, Christina Birch Mogensen, Anders Houlberg Bentzen 
Gæst:  
Afbud: Selma Schmidt, Christina Birch Mogensen, 
Fraværende: Lucas Johansen 
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard       Ordstyrer: Kristian Kjær         Referent: Katja Uth 
 
 

Punkt 

 

Beslutning Ansvarlig 

530) Beslutning og 

velkommen: 3 min 

 

Hvem skriver ud til forældrene?  

Camilla skriver til forældrene.  

Annemette 

531)  Info: 5 + 5 min 

Nyt fra eleverne 

Selma og Lucas præsenterer, hvad elevrådet arbejder med.  

Eleverne er fraværende.  

Selma og 

Lucas 

532) Information og 

godkendelse:  20 + 5 min 

Timefordelingsplan, § 16b, 

d, og e. 

Præsentation af skolens timefordelingsplan henlægges til juni 

mødet.  

Katja informerer om § 16 b, d, e samt indstiller ledelsens 

ønske om ibrugtagning af §16 b, d og e til skolebestyrelsen, 

således at understøttende undervisning omlægges til to-

voksen timer.  

Skolebestyrelsen godkender fortsat brug af § 16 b, d og e på 

baggrund af gode erfaringer og anbefaling af ledelsen. 

Skolebestyrelsen ønsker en opgørelse for, hvad to-voksen 

timerne bliver brugt til.  

 

Katja 

533) Drøftelse og 

godkendelse: 15+ 5 min 

Princip og tilsyn 

Nina og Martin kommer med et forslag til: 

”Princip for adgangen til at opfylde undervisningspligten 

ved at deltage i undervisningen i musikskolen eller ved 

eliteidrætsudøvelse i idrætsforeningen”  

 

Skolebestyrelsen tilretter forslaget og godkender princippet.  

Nina og 

Martin 



       
 

 

Ift. tilsynet med princippet informerer Katja om, at princippet 

bliver udnyttet af ca. en elev pr. år.  

 

18.00 – 18.30 Pause 

 

 

534)   Info og drøftelse og 

evt. beslutning: 30 + 5 min 

 

i nutidens Folkeskole – 

deltagelse og indflydelse 

 

 

Vi oplever forældrene i nutidens folkeskole på en anden måde 

efter Corona end tidligere. Vi oplever et fællesskab for få 

udvalgte contra et fællesskab for alle børn.  

Ønsker om rettigheder til nogle, eksklusion af andre, 

nærdemokrati, forældrerådsarbejde, dobbeltkommunikation, 

indblik i skolens maskinrum mm. er blandt det, vi hører om.  

Vi er med baggrund i seneste klassesammenlægning optaget 

af, hvordan vi får de mange stemmer i tale? 

 

Skolebestyrelsen har drøftet problemstillingen og har lavet 

forskellige forslag:   

Fokus på kommunikation fra lærere til forældre – skolen 

sætter en dagsorden for mængden af kommunikation.  

Præsentation af ledelse, roller, osv. på første forældremøde 

hvert skoleår. Præsentation af samarbejde mellem ledelse og 

medarbejdere.  

Præsentation om kommunikationsvejene.  

  

Katja 

535) Drøftelse og 

beslutning: 25+5 min 

 

Branding- Elever 

 

UDSAT 

Vi genbesøger, ”Forældrene” – se bilag vedr. branding og så 

fordyber vi os i næste emne: ”Eleverne”. 

 

Elever kan skrive artikler til lokalavisen 
1) Afdække, hvilke aviser/medier kunne være 

interessante (lokalavisen, LystrupLiv, Aarhus Onsdag 

osv) 

2) Kontakte aviserne/medierne og undersøge, hvad skal 

der til for at de publicerer elevernes artikler, hvad er 

relevant osv, f.eks. om et konkret projekt (”Vild med 

vilje” som eksempel) 

3) Samarbejde med aviserne/medierne 

 

Elever kan lave content til instagram – bl.a. om de ting som 

bliver diskuteret i elevrådet (”Vild med vilje” osv) 
1) Vis rundt på skolen 

2) Vis den nye ”Vild med vilje” eller andre projekter 

3) Billeder/videoer fra valgfag 

4) Billeder fra foredrag 

 

Annemette 

536) Brainstorm 

Årsberetning 

Året årsberetning i skolebestyrelsen står for døren. Hvad skal 

med i årsberetningen?  

Annemette laver et udkast og sender det ud til kommentering.  

 

Annemette 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537) Info + drøftelse: 5 + 5 

min 

Info fra skolen 

Hærværk, info til SSP, Høringssvar, sidste skoledag, Åbent Hus 

arrangement, ansættelser. 

Camilla og Kristian laver et høringssvar og sender rundt for 

kommentering inden indsendelse.  

 

Katja 

538) Undersøgelse: 5 min 

Valg 

Annemette, Martin, Mikkel og Karinas positioner i 

skolebestyrelsen er til valg i år – hvem genopstiller? Nina 

(Louise), Kristian og Camilla fortsætter de næste to år.  

 

Ingen genopstiller, vi skal have fire nye kandidater og to 

suppleanter.  

 

Annemette 

539) Godkendelse og 

underskrift af dagens 

referat 

Referat 

 

 Annemette  


