
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 5. marts 2019 
KL. 18.00-20.00 bestyrelsesmøde 

Referat 

 
 

Fremmødte:  
Afbud fra: Marie Ambrosius 
Mødeleder: HSK 
Referat: CH 

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

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

Godkendt 

3. Nyt fra elevrådet (O/D, Elevrep. 10 min kl. 18.10-18.20) 

• Orientering fra Lille elevråd (HM) 
Toiletkampagne lanceres af det lille elevråd her i foråret. Der laves prøvehandling på, at 
hver enkelt årgang får tildelt et toilet som bliver deres eget. Påbegyndes ultimo marts. 
 
Det store elevråd fortæller om en vellykket fastelavn.  
 

4. Orientering fra skolen (O/D/B, HM 10 min kl. 18.20-18.30) 

• Byggeri, Multihus Hjortshøj. Der satses på endelig godkendelse den 24. april med 

forhåbentligt første spadestik til foråret 2020. Følg stadig med på hjemmesiden. 

• Personale, ansættelser og sygefravær. Ny sekretær er ansat i administrationen. Vi har 

ansat Mikkel Lykkegaard som lærer i stedet for Brian som er på efterløn. I stedet for Jan 

Jensen pædagog er ansat Mads Thiel. Ny områdechef for vores distrikt er ansat Karina 

Møller 

• Fællesskabsdag i Hjortshøj 17. marts 2019. Invitation er lavet. Den kan findes på 

Facebook og på Hjortshøjs hjemmeside. Den lægges også på intra 

• Århus kommune overgår nu til national måling ift. forældretilfredshed. Den vil finde sted 

i efteråret 



• Ny ramme for sidste skoledag i 9. klasse, som i dag holdes i Mindeparken. Man vil fra 

kommunens side se på en anderledes og ny måde at afholde sidste skoledag på 

gældende fra år 2020 

 
5. Planlægning af skoleåret 201920 (O/D/B, FA 40 min kl. 18.30-19.10) 

Gennemgang af regnskab 2018 og budget 2019 

Bilag vedlagt. Flemming Andersen gennemgår hovedpunkterne i regnskab og budgetforslag 

Der er følgende kommentarer og opmærksomheder fra bestyrelsen 

- Klassernes størrelse kan have betydning for et godt klassemiljø – både store og mindre 

klasser 

- at vikarbudgettet er nedadgående. Opmærksomhed på at opgaver skal dækkes, hvis 

nødvendigt 

- at der er stor afvigelse mellem budget og regnskab. Dette skyldes bl.a. toiletrenovering 

og refusioner som ikke er udbetalt endnu 

- At der er skiftet alarmsystem, da det eksisterende er for gammelt. Gardiner var ikke en 

del af byggeri og det skal der også investeres i. Også øvrige udgifter. Fx nye døre. Alt 

dette afspejler regnskabet, da det er uforudsete udgifter 

- at der kan komme udgifter på energiforbruget pga byggeri og installationer 

- kantinedriften er på nogenlunde samme niveau som i 2018 men udfordret pga. 

ombygning 

- faldende elevtal til specialklasser ses i budget 2019 

- opmærksomhed på eventuelle strukturelle ændringer ift budget 2019 i SFO, da det er 

meget ”skrøbeligt” 

 

 

6. Mail fra forælder vedr. konflikt O/D, PK 25 min kl. 19.10 – 19.35) 

På baggrund af episode på 7. årgang har Thomas og Helle modtaget henvendelse fra 

forælder.  

Peter, udskolingsleder orienterer om episoden og opfølgningen, samt de opmærksomheder, 

som henvendelsen har indeholdt.  

Bestyrelsen drøfter efterfølgende spørgsmålet fra forælder: 

Hvad gør skolen hvis eleverne ikke opfører sig som de skal og hvordan kan et 

godt forhold mellem elever og lærere styrkes inden det kommer så langt? 

 

Vedlagt er skolens retningslinje ”For trivsel, mod mobning”, som med fordel kan læses inden 

drøftelsen. 

Følgende opmærksomheder fra bestyrelsen: 



- Den uhensigtsmæssige gruppedynamik i klasser kræver altid særlige indsatser. Tidlig 

indsats 

- De få frem for de mange. Hvordan håndhæver man hierarkiet? Eller nedbryder 

hierarkier? 

- Alle er ansvarlige for rollerne i klassen. Udfordringer skal løses i fællesskabet og ikke kun 

for de implicerede 

- Man skal også være opmærksom på dem, der bryder grænsen og deres handlinger og 

passe på det ikke bliver fællesskabets ansvar 

- Hvem samler elever op, når de fortæller de voksne om kammerater der bryder grænser? 

- Skolen er en ting, fritid noget andet. Der er mere på spil i gruppen (gruppe og tilhør er 

vigtigt for de unge) end for eksempel over for lærerene og skolen 

- Vigtige at det er lærere og øvrige med forstand for og på de unge der også arbejder med 

de unge, fordi de er så komplekst 

- Hvordan reageres der på konsekvenser? 

- Der er en undren hos bestyrelsen at forældre til implicerede elever ikke altid bakker om 

skolens beslutninger 

- Kan man spørge ”utilfredse” forældre, hvad den gode proces så er? 

- Hvordan gradueres konsekvenser generelt? 

Regnskab 2018 og Budget 2019 godkendt 

 

 

7. Årsmøde 2019 (D/B 20 min, TVA kl. 19.35- 19.55) (Punktet udgår) 

Tema for årsmødet 

Praktik: 

- Invitation 

- Kommunikation 

- Forplejning 

- Indhold/drøftelser 
 

 

8. Kommunikation fra SB til forældreintra (B, TVA 5 min kl. 19.55- 20.00) 
Slides fra budgettet lægges op med et par ord fra ledelsen 

 
9. Evt. 

 
- Børnenes Akademi i Lystrup er lukket. I skrivende stund har vi modtaget to elever på 



Virupskolen 
 

 

  
Kommende punkter: 
Arbejde med princip 

• Princip for undervisningens organisering. Herunder valgfag 

Behandling af udkast og godkendelse (HS, TVA). Bilag udsendes 

Årsmøde 

Timefordelingsplan 
Årsmøde 2019 
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