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Dagsorden 
 
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Dato Trisdag den 11. maj kl. 18:30-20:30 på MEET 

 
Alle indkaldte personer Anders Maarup Christensen, Henrik Hoffmann, Gitte Overgaard 

Jensen, Sanne Klit, Sanaz Pedrampour, Pernille Langer, Karen 
Juul Larsen, Lone Wodskou Jørgensen, Lars Spanggaard, Lisette 
Pedersen, Ahmed Chandi Mansour, Otto Vesti Krogh, Carsten 
Aude, Annie Reinholt Nortvig, Mediyne Bulut 8Y, Ahmed Chandi 
Mansour, 

Fraværende Lone Wodskou Jørgensen, 

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af referat (1) Godkendt.   

2. Godkendelse af dagsorden (1) 

 

Godkendt.   

3. Status under Covid-19 (20) 

 

i) Nyt fra politisk side 

ii) Survey 

iii) Afdelinger 

 

Formålet med punktet er en 

orientering af hinanden med 

mulighed for at pege på 

korrektioner. 

i) Nyt fra politisk side:  

Nyt afstandskrav på 1 meter.  

Melding om genåbning for 6.-9. 

klasse. Der afventes udmeldinger 

fra forhandlingsudvalg der 

aktuelt mandag og tirsdag 

mødes omkring retningslinjer for 

genåbning. Der barsles med en 

drejebog for genåbning i Aarhus 

kommune. Der ser ud til at blive 

et stort spillerum på den enkelte 

skole da skolerne er meget 

forskellige i deres fysiske 

kapacitet og formåen. 

Sabro-Korsvejsskolen har 

klasselokaler med forholdsvis få 

kvadratmeter grundet f.eks. 

håndvask og skabe. Der er kun 

240 enkeltmandsborde/-stole og 

ellers er der tomandsborde som 

yderlig kan være en udfordring.  

Der er formidlet til alle 

interessenter søndag aften og 

der kommer noget på skrift 

onsdag formiddag. Hertil er der 

et ønske om, at det er okay at 

melde ud at man ikke ved noget 

Der tilgår ny information til alle 

forældre onsdag om 

genåbningsfase 2. 
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endnu – det kan skabe en 

tryghed for forældrene som går 

og venter på information fra 

skolen.  

 

ii) Survey:  

Survey gennemgået. Der er knap 

300 besvarelser. 0.-5. klasses 

forældrene svarer på alle de 

spørgsmål vi gennemgår. 

Udskoling svarer kun på de to 

første og giver feedback i 

tekstform hvad der har været 

dårligt/godt.  

De to første spørgsmål lyder på, 

hvordan forældrene/børnene 

har oplevet 

hjemmeundervisningen.  

 

Forældrerådene undrer sig over, 

at de bliver spurgt da der også 

er lavet en survey.  

Formandsskabet har efter 

meldingen om at bede 

forældreråd komme med 

tilbagemeldinger suppeleret 

med ønsket om en survey. Det 

viser sig at materialet ligger et 

godt datagrundlag for det 

videre arbejde på klasseniveau. 

 

iii) Afdelinger:  

SFO: I starten af genåbningen 

mødte pædagogerne ind til SFO 

tid kl. 13. Nu møder 

pædagogerne to dage om 

ugen kl. 10, hvor læreren går 

hjem. Dette er for at lærerne ikke 

får for mange timer i 

undervisningen og så SFO-

personalet kan genfinde deres 

relation med børnene og 

reklamere for SFO.  

 

Personalet er ude så meget som 

muligt og booker sig ind på 

forskellige udeområder. De fleste 

foretrækker at være ét sted en 

uge af gangen.  

 

156 børn i SFO i dag, hvilket er 

tæt på det ”normale” antal børn 

 

 

 

 

 

Formandsskabet følger op på 

de svar der er tilgået i de to 

sidste svarkategorier: Hvad 

har været dårligt? Hvad har 

været godt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen overvejer indstilling 

til skolens organisering på 

nogle af de parametre der 

bibringer en mere rolig 

skolegang. 
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i SFO. Der har ikke været nogen 

udmeldinger i en uge.  

 

Skole: fra Faglig klub – 

indskolingslærerne synes godt 

om de små hold og at 

normeringen er bedre. Det 

kunne være spændende at 

samle på de erfaringer vi gør os i 

denne tid. Udskolingslærerne 

tænker på, hvad der skal ske i 

næste uge når udskolingen 

starter i skole igen. Der er også 

erfaringer med at holde møder 

virtuelt, som kunne tages med 

videre. Forretningsudvalget er 

meget selvkørende og har haft 

møder hver uge. Lærerne får 

meget ud af børnenes feedback 

på hjemmeundervisningen. Der 

er mange opslag på Aulas 

opslagstavle, derfor kunne 

forretningsudvalget sende ud på 

mail eller på Sabro 

Korsvejsskolens facebook side. 

Det er lidt en lang tekst, som 

måske kunne gøres mere i 

punktform.  

 

Ledelse: oplever en god ro på 

skolen. Der kunne ses på rullende 

pauser og en naturlig forøgelse 

af tilsyn som noget af det der 

minimere konfliktniveauet.  

4. Budget 2020 (15) 

 

Formålet med punktet er at se 

om vores budget for 2020 

holder og sikre bestyrelsens 

tilsyn. 

Forventet resultat på knap 

400.000. Her er der taget højde 

for nye lærerstillinger. Vi forventer 

modtagelse af lærer fra 

Kragelundskolen og den sidste 

lærerstilling slås op indenfor den 

næste uge. 

 

Undervisning: forventet resultat 

på 182.000.  

SFO har forventet resultat på 

216.000 – har overført 494.000 fra 

tidligere år. Der forestår en 

dialog med SFO-forældreråd om 

investeringer i udeområder. 

 

Nedsættelse af 

ansættelsesudvalg forestår. 
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Sabro-Korsvejsskolen fik tildelt 

950.000 til anlæg der skal 

forvaltes inden udgangen af 

2020: nyt linoleum i 5 klasser og 

gangareal. Trappe fra sløjd til 

skolegård. Udskiftning af 10 døre 

fra klasse og ud i det åbne rum. 

Troldtekplader og LED-lys på 

gang.  

Der igangsættes ændringer 

på fagfløj allerede nu og 

udskiftning af linoleumsgulve 

hen over sommerferien. 

Hvad angår døre og 

ændringer i forbindelse med 

H/D så inddrages fagrelevant 

personale inden ændringer. 

5. Klassedannelser på 6. og 7. 

årgang efteråret 2020 (15) 

 

Formålet med punktet er at 

præsentere en procesplan for 

klassedannelser og muliggøre 

en opdatering af 

bevægegrunde for den 

tradition der er for nye 

klassedannelser i udskolingen. 

De kommende 6. og kommende 

7. klasser er varslet 

klassesammenlægninger. 

Lærer og pædagoger omkring 

klassen er taget med på råd og 

forældre er varslet om at de 

kommer med på råd. 

Hele udskolingen tilslutter sig 

klassesammenlægningen. 

Ligeledes tilslutter 5. 

klasseslærere sig 

sammenlægningen. 

For hvad angår 5. klasserne 

kunne informationen godt være 

kommet tidligere. 

 

Der er flere gode ryster om 

ændringer, men naturligvis også 

bekymringer.  

Nogle af de bekymringer der er 

foldes også ud blandt 

medlemmerne på 

bestyrelsesmødet: 

klassedannelser midt i 

påbegyndt teenageårene, 

klassedannelse umiddelbart før  

inden karaktergivning, risiko for at 

der på 9. årgang sker nye 

klassedannelser ved ex. 

udmeldelser ved 

efterskoleophold. 

 

Der plejer at komme god 

feedback på klassedannelse, 

hvor nogle børn får en ny start, 

nye relationer, nyt læringsmiljø. 

Processen ønskes så god som 

muligt. Det er en tradition på 

skolen som har givet nogle gode 

resultater i form af flere relationer 

på tværs på årgangene. Det er 

forståeligt med de bekymringer 

Klassedannelser fra 5. klasse 

fortsætter i forlængelse af 

strukturen med ind- og 

udskolingsovergang mellem 5. 

og 6. klasse med nye lærere. 

 

Informationer om proces for 

klassedannelse til kommende 

5. klassesforældre skal tilgå fra 

skoleårets start. 
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både forældre og børn har – 

men for de der skulle være 

meget bekymret er appellen at 

se på de god erfaring med 

dette. Der peges bl.a. på at de 

nye klassedannelser socialt giver 

nogle videre rammer, da 

børnene pludselig ”kender” hele 

årgangen. 

Endelig giver klassedannelse god 

mening nu når der alligevel er et 

skift i lærer jf. også skolens 

organisering af ind- og udskoling. 

6. Indsatsområder - faglighed - 

læringsmiljø og fravær (15) 

v/formandskab 

 

Bestyrelsen bedes forberede 

input ud fra et 

forældreperspektiv hvorledes 

de kunne tænke sig at se 

progression indenfor fravær 

(april). Læringsmiljø (maj) og 

Faglighed (juni). 

 

Mødetpunktet afvikles som en 

rundbordssamtale ud fra 

navne i indkaldelse startende 

med Anders. 

Rundbordssamtale om 

læringsmiljø: 

 

Udgår. 

Henrik udsætter til 

formandsskabsmøde for 

behandling 10. juni. 

7. Siden sidst (20) 

 

a) Elevråd (2)v/Otto og Ahmed  

 

b) Personale(2) v/lz, lj  

 

c) Fra Fællesrådene (2) v/lw, sk 

 

d) Skolen incl. økonomi v/ca 

 

e) Fra formandskabet v/hh 

a)Elevrådet:  

Skoleåbningen: Eleverne har 

været spændte og nysgerrige 

på, hvordan det er at komme 

tilbage til skolen. Der er 

nødundervisning stadigvæk og vi 

ved ikke så meget omrking 6.-9. 

klasse endnu.  

 

2021 skal elevrådet måske til 

Folkemødet på Bornholm. 

Eleverne er meget interesserede i 

det med Rettighedsskoler.  

 

Kommer der erstatning på de 

fag man har mistet meget af, 

som f.eks. svømning og de 

kreative fag? Det umiddelbare 

svar må lige nu være nej, da det 

er nødundervisning. 
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b) SFO: 

Der arbejdes på at få sat ude- 

håndvaske op ved Ørnehytten 

og noget mere læhegn.   

 

Det kom lidt pludseligt og hurtigt 

at før-skole skulle være på 

skolens matrikel. Derfor kom det 

også lidt pludselig for 

pædagogerne at 

udeområderne også var til før-

skole. Før-skolen inviteres stille og 

rolig ind i bookningssystem; hvor 

man kan booke ind på ude 

områderne. Det giver god 

mening for skolen, at før-skolen 

er tæt på. Det gør at 

pædagoger og 

børnehaveklasseledere bedre 

kan observere børnene. 

Det er en ny situation og kan 

give nogle nye udfordringer.  

Før-skolen er imidlertid landet 

godt og har fået dannet nogle 

grupper. 

Det kan give nogle nye 

udfordringer at 6.-9. klasse skal 

tilbage til skolen igen, nu når før-

skolen også benytter 3 lokaler til 

deres 3 grupper.   

 

Lærer: Fagfordelingen er godt i 

gang. Der skal ansættes en ny 

lærer. Der forventes at kunne 

findes løsninger på studieture.  

 

c) Fællesrådene: intet nyt. 

 

d) Et hint fra Fællesrådet for 

Sabro-Fårup: Børnene skal ikke 

larme når de er på tur på stierne i 

omegn. Til gengæld forventer vi 

at når Skolen har åben at 

fritidsbrugere ikke står og drikker 

øl fra tidlig formiddag og hele 

dage blot fordi der under 

Coronaperioden er mulighed for 

fritidsbrugere at udbedre ting 

omkring eksempelvis 

fodboldbanerne.  

Økonomi har vi gennemgået. 
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Ledelsen er spændt på 

genåbning for udskolingen.  

 

e) Formandskabet:   

Henrik går ind i sit sidste år i 

bestyrelsen – Karen har nævnt at 

hun gerne vil tage 

forpersonsposten. Det vil sige at 

Henrik fortsætter et halvt års tid 

endnu og så tager Karen over 

omkring jul. Lone vil blive 

næstformand. Det betyder, at 

Karen er indforstået med at hun 

til den tid ikke skal være 

forperson i SFO forældrerådet. Vi 

ser gerne to nye medlemmer i 

skolebestyrelsen. 

 

 

 

Der er ingen indvendinger til 

konstitueringen af bestyrelsen. 

Carsten fremsender navne til 

forvaltningen i forhold til 

konstitueringer og hver 

enkelte bestyrelsedsmedlems 

valgperiode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Eventuelt (2) 
(punkter meddelt forud for møde 

overfor mødeleder) 

Lars Spangsgaard deltager på sit 

sidste skolebestyrelsesmøde 10. 

juni efter 6 års repræsentation for 

personalet. Lars siger tak for 

mange år i bestyrelsen, Annie 

tager over for Lars fra næste 

skoleår.  

 

 

Næste møder: onsdag den 10. juni 


