
 

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

mandag den 13. november 2017 
 

kl. 17:30-20:00 i mødelokale 1 
 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
Afbud: 

Niklas Grønlund Lind, Mette Søberg, Nick Pedersen, Tina Bröner 
Grimm, Kasper Bilenberg, Thomas Bækbo, Annette Lindblad 
Væring, Troels Lund Rasmussen, Laura Calderon Øregaard, 
Kristine Grønkjær, Irene Slottved, Alma Røm Felding 
 
Mette Purup deltager fra pkt. 14 
  
Camilla Wolff 
 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 12. oktober 2017 blev godkendt. 

3. Meddelelser  
a Skolens ledelse 
b Medarb.rep. 
c Elevrådet 
d Formanden 

Ad a) 
• Elsted Skoles valghold i Lego League fik en flot 2. og 5. 

plads ved den nyligt afholdte regionskonkurrence i Århus. 
• Stemmeprocenten ved det nyligt afholdte valg til Børn og 

Unge-byrådet var lige over 85% på Elsted Skole. 
 
Ad b) 

• Der lægges op til, at forældrerepræsentanterne kommer 
med forslag til emner, som de ønsker at høre mere om fra 
medarbejderne. 
 

Ad c) 
• Anti-mobbestrategi har været til drøftelse på 

elevrådsmøde. 
• Elevrådet har lavet forskellige tiltag til nudging og har bl.a. 

i samarbejde med et af valgfagene lavet fodspor, der leder 
hen til skraldespande. 

 
Ad d) 

• Niklas og Laura har været til dialogmøde med rådmanden.  
 
 



 

 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 

Ad b ovenfor) 
• Feedback fra dagligdagen ift. de principper, som 

skolebestyrelsen vedtager 
• Arbejdsmiljøet for medarbejderne 
• Inklusion – hvordan det fylder, og hvordan der arbejdes 

med det 

5. Nyt vedr. proces 
for RULL 

Status er, at RULL-processen vedr. ombygning af arealer mhp. 
indflytning af fritidsklubben på skolen i 2019 er blevet forsinket 
pga. drøftelser mellem skolen og forvaltningen om forventede 
elevtal og dermed behov for antal klasselokaler på skolen. Der 
afventes pt. en revideret tidsplan for processen. 
 

6. Nyt vedr. proces 
for antimobbe-
strategi og 
værdiregelsæt 

I forlængelse af forældremødet har skolen i samarbejde med 
DCUM afholdt en workshop for elevrådet.  
  
Forældrene og elevernes input er bragt videre på et nyligt afholdt 
møde i pædagogisk råd, hvor lærere og pædagoger fordelt i 14 
grupper blev ledt igennem en proces, hvor forældrenes, elevernes 
og egne udsagn skulle kobles med værdier.  
 
Materialet er nu sendt videre til arbejdsgruppen, hvor der sidder 
repræsentanter fra indskoling/SFO, mellemtrin og udskoling samt 
AKT. Arbejdsgruppens udkast til formuleret værdiregelsæt vil 
komme til drøftelse på lærermøde, personalemøde i SFO, 
skolebestyrelse, sfo-forældreråd og elevråd. 
 

7. Status på 
økonomien 

Kvartalsregnskab fra oktober var udsendt forud for mødet. 
 
For undervisningsdelen forventedes der et lille underskud i 
regnskabet for 2017, som dog med de seneste tal pr. primo 
november ser ud til at gå i nul. 
 
For SFO-delen forventes der et mindre underskud end ved 
budgetlægningen, primært pga. bedre pladsudnyttelse end 
budgetteret med. 
 

8. Nyt fra 
kantineudvalget 
 

Arbejdet i kantineudvalget har ligget stille pga. kantineleder Jane 
Nielsens sygemelding. Jane er nu tilbage, og kantineudvalget skal 
i gang igen, og der skal vælges nye repræsentanter til udvalget.  
 
Det blev aftalt, at Niklas sender mail rundt til 
forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen herom 
- tilbagemelding gives inden næste møde. 
 
På næste møde i elevrådet vælges to elevrepræsentanter til 
udvalget. 



 

 

9. Principper for 
undervisningens 
organisering 

Principperne blev godkendt med de faldne bemærkninger. 

10. Principper for 
skemalægning 

Principperne blev godkendt med de faldne bemærkninger. 

11. Principper for 
undervisnings-
midler 

Principperne blev godkendt med de faldne bemærkninger. 

12. Principper for 
lejrskolevirk-
somhed 

Udkast til principper var udsendt forud for mødet. 
Det blev drøftet, hvad der skal definere en lejrskole – det vil som 
regel indbefatte en overnatning. 
 
Det blev foreslået at være undersøgende på muligheden for at 
udvide lejrskole-tilbuddet til flere årgange. Dette vil i så fald skulle 
finansieres ved en omprioritering af midler til undervisnings-
aktiviteter. Det kan også være en mulighed at omlægge en del af 
den understøttende undervisning til lejrskoleaktivitet. Ligeledes er 
der mulighed for at samarbejde med forældrerådene om 
overnatningsdelen af en lejrskole. 
 
Det blev aftalt, at udkastet justeres, så det fremgår, at 
omdrejningspunktet er en udlandsrejse på 8. årgang, men at der 
også kan være mulighed for andre lejrskoleaktiviteter.  
 
Mulighed for udvidelse af budgettet til lejrskoleaktiviteter skal 
tillige undersøges. 
 
Et revideret udkast kommer til drøftelse og godkendelse på næste 
møde. 

13. Principper for 
arbejdets fordeling 
mellem lærere og 
pædagoger 

Udkast til principper var udsendt forud for mødet. 
 
Udkastet justeres ift. de indkomne bemærkninger og kommer til 
godkendelse på næste møde. 
 

14. Konstituering af 
SFO-forældreråd 

Der har været valg til sfo-forældrerådet, og der er nu 
repræsentanter fra alle indskolingsklasser - på nær tre. 
 
Kasper S. Skovgaard er valgt som formand for SFO-forældrerådet. 

15. Fællesmøde med 
SFO-forældrerådet 

Der er fællesmøde for skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet den 
12. december. Temaet var oprindelig fastlagt med baggrund i 
kvalitetssamtalen til at være overgang fra dagtilbud til skole. Der 
er taget en række initiativer på dette område, og det foreslås, at 
dette emne i stedet for drøftes videre i SFO-forældrerådet. 
 
Det blev aftalt, at temaet for fællesmødet i stedet for bliver 
mobilpolitik på Elsted Skole. 



 

 

16. Samarbejdsaftale 
mellem 
skolebestyrelse og 
SFO-forældreråd  

Udkast til samarbejdsaftale har været drøftet i SFO-forældrerådet. 
Bemærkninger herfra og fra skolebestyrelsen indarbejdes. Niklas 
retter udkastet til og sender til formanden for SFO-forældrerådet. 

17. Evt. • Når der sker ændringer i skolebestyrelsens årsplan, vil den 
blive medsendt dagsordenen. 

• Fremover vil dagsordenen til skolebestyrelsesmøder også 
blive offentliggjort på forældre- og personaleintra. 
 

18. Forberedelse af 
punkter til næste 
møde 

• Mobilpolitik 
Der har vist sig et behov for formulering af en mobilpolitik for 
skolens elever. Emnet bliver tema for fællesmødet med SFO-
forældrerådet, jf. pkt. 15. 

 

 


