
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 5. september 2017 
KL. 18.00-20.00 bestyrelsesmøde 

referat 

 
 

Fremmødte: Thomas, Kirsten, Jan, Torben, Kristoffer, Peter, Christian 9x og August 9.x 
Afbud fra: Christian, Rasmus, Bertel, Tanja, Lærke 
Mødeleder: HSK 
Referat: CH 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B, TVA 5 min kl. 18.00-18.05) 

Godkendt 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat (B, TVA 5 min kl. 18.05-18.10) 
Godkendt 

 
3. Høringssvar til Lokalplan vedr. Østergaard (O TVA, 10 min kl. 18.10 – 18.20) 

Der indsendes høringssvar fra SB (frist 4.9.). En kort opfølgning herpå. 
Thomas, formand, har sendt høringssvar fra bestyrelsen. Bestyrelsen takker for arbejdet og bakker 
enstemmigt op om svaret. Se i øvrigt https://aarhuskommuneplan2017.dk/ 
 

 

4. Velkommen til elevrådsrepræsentanter (O, HM + elever kl. 18.20-18.30) 
Christian 9.x og August 9.x er de nye elevråds repræsentanter i bestyrelsen. Varmt velkommen! 

 
5. Nyt fra skolen (O HM/JB 20 min kl. 18.30-19.00) 

 Indretning af skoletorvet. Skolen har modtaget 100.000 kr som ekstra bevilling til 
at skabe et bedre miljø på skoletorvet. Både ift. spisning, møder, bevægelse, 
udstilling, formidling og undervisning. Indretningen forventes at være færdig i uge 
43 

 SMS tjeneste. Skolen vil fremover benytte sig af intra sms-tejneste, som en del af 
skolen kommunikations veje. SMS tjenesten kan benyttes til hurtige beskeder fra 
skole til hjem fx ved skemaændringer/aflysning af undervisning for 6.-9. klasse. 
Desuden kan tjenesten bruges til servicemeddelelser på andre årgange. Husk 
derfor at opdater jeres oplysninger på forældreintra. Der evalueres bl.a. med det 

https://aarhuskommuneplan2017.dk/


store elevråd i foråret 2018. 

 Frivillighedsår 2018 – mulighed for at deltage i planlægningsarbejdet. Som borger 
har man mulighed for at blive en del af et netværk. HM deler bilag ud. Læs mere på 
https://www.aarhus.dk/da/aarhus/Frivillig-i-Aarhus/Frivillighovedstad-2018.aspx 

 Skolevejsanalyse – rapports konklusion. Se link 
http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2017/2017-
08-16/Referat-ff12/Skolevejsanalyse-2016.aspx 

Det er vigtigt at pointere, at materialet endnu ikke godkendt i Byrådet. Det er stadig et forslag og 
dette forslag har bestyrelsen taget til efterretning.  
 

6. Regnskab (O/D af FA 30 min kl. 19.00 -19.25) 
 Fremlæggelse af ½ års regnskab 
 (Vedlagt) 

Flemming Andersen fremlægger begge regnskaber og SFO og undervisning 
Bestyrelsen har følgende kommentarer: 

- Kan der komme hjælp til køkkenet? Der opleves lange køer og kan der prioriteres 
anderledes, spørges der fra bestyrelsen. Ledelsen er opmærksomme på problematikken. 

- At vikarbudgettet er stigende i SFO er ikke en bekymring for ledelsen, da det ikke er 
sygefravær det handler om. Stigningen reguleres bl.a i ekstrabevillinger (6. ferieuge, 
omsorgsdage) 

- Behovet for reservation af midler ifm. med byggeri er bekymrende for nogle medlemmer. I 
byggesummen ligger i kke midler til etablering af udeområder (fx fliser), hvilket er en 
nødvendig udgift, men som skolen selv skal finde midler til. 

- Fundraising nævnes stadig som en økonomisk mulighed, om end den er meget svær 
 
Budgettet er drøftet og gennemgået 
 
 

7. Velkommen til et nyt skoleår i SFO (O/ JB kl. 19.25-19.45) 
Fremlæggelse af SFOs årshjul 
(Vedlagt) 

Jette, leder for indskoling og SFO fremlægger SFOs årshjul. Et årshjul, der er delt ind i en række 
temaer og et årshjul, der har til hensigt at skabe større retning, tydelighed og synlighed ift. SFOs 
aktiviteter og arbejde. Der er læringsmål for aktiviteterne og de vil blive fastsat og evalueret på 
personalemøderne og herefter fx fortalt gennem en film lagt op på forældreintra. Årshjulet er 
udviklet i samarbejde med pædagogerne er sendt ud til SFOs forældregruppe i denne måned. 
 
Kommentarer fra bestyrelsen: 

- Rart med tydelige læringsmål 
- Kunne man bruge kræfter på at synliggøre det i selve SFOen og ikke kun på intra. Det kan 

være godt. Både ift. samtalen mellem børn og forældre 
 

http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2017/2017-08-16/Referat-ff12/Skolevejsanalyse-2016.aspx
http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2017/2017-08-16/Referat-ff12/Skolevejsanalyse-2016.aspx


Bonusinfo: Det er kommet kandidater til SFO forældreråd og det sættes der stor pris på. Der er 
møde primo oktober, hvor SFOrådet sammensættes. 

 
8. Medarbejdernes dag 2017 (O/B TVA kl. 19.45-19.55) 

Torsdag den 5. oktober 2017, planlægning/ansvar etc. 
En ide kunne være at eleverne er med i fejringen. Eleverne er positive overfor dette forslag. Kirsten 
og Peter og Kristoffer går videre og sikrer at arrangementet bindes sammen og de er tovholder. 
 

9. Evt. (kl. 19.55-20.00) 
 
Årshjulet sendes ud og HM sørger for tilsyn 
 
 
Kommende tilsyn oktober:  
Sponsorering (Lærke og Hans) og Elev indsamling (Christian og Thomas) 
 
  

 
  

Kommende punkter: 

 Princip for …. Se årshjul 
 
 
 
 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 05.09.2017 
 
Christoffer Karoff  _____________________________________ 

 

 

Rasmus F. Lorentzen   _____________________________________ 

 

 

Bertel Dehn-Andersen  _____________________________________ 

 

 

Tanja Krabbenhøft  _____________________________________ 

 

 

Thomas V. Andersen  _____________________________________ 

 

 

Hans S. Kristoffersen  _____________________________________ 

 

 



Christian de Molade Kirkegaard _____________________________________ 

 

 

Lærke B. Henriksen  _____________________________________ 

 

 

Kirsten Obling  _____________________________________ 

 

 

Peter R. Nielsen   _____________________________________ 

        

      

Torben Juhl Schou, medarbejderrep. _______________________________________ 
 
Jan Jensen, medarbejderrep. _______________________________________ 


