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Dagsorden 
 
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Dato Mandag den 18. November 2019 kl. 18:30-20:30 
 

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 

Fraværende Sanaz Pedrampour 

 
 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af referat (1) Godkendt.   

2. Godkendelse af dagsorden (1) Godkendt.   

3. Status på AULA v/Kristian 
Hoffmann (Eva Therkildsen) (20) 
 
Lektier, vikarstyring, 
pædagogiske noter etc. 

Skolen er trods at det er et nyt 
system kommet godt fra start. 
Der er ikke noget overblik over, 
hvilke forældre der ikke er 
kommet på Aula endnu. Der er 
positive forældre der finder Aula 
mere enkel og let at orientere 
sig. Enkelte forældre savner 
tidligere funktioner. 
Fra personalets side, er der lidt 
frustration omkring overblik, f.eks. 
med fravær. Der er forskellige 
måde at melde lektier, ugeplan 
m.m. ud på. Tilbagemeldingerne 
fra forældre stemmer godt 
overens med denne frustration. I 
starten fik forældre en 
vejledning, hvor der stod hvor de 
kunne forvente at finde lektierne.  
 
Vi skal kigge principperne 
igennem, så intra bliver rettet til 
Aula. Her kan vi også finde en 
mere ensretning omkring lektier.  
 

Max. to forskellige steder 
bliver der i fremtiden skrevet 
lektier ind. De pædagogiske 
ledere sikre der inden jul 
findes en fælles løsning. 
 
I kraft af at Aula erstatter Intra 
sikrer CA at der den 5/2 når vi 
vender skolens principper på 
et skolebestyreslesmøde er en 
tilpasning hvor Aula gøres til 
det primære 
kommunikationsredskab. 
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Der mangler link til Tabulex på 
Aula – linket virker ikke fra 
personalets side.   

4. Økonomi v/Mette Grønne 
(30) 
 

i) Forventet resultat 
2019 

ii) Skoleanalyse 
iii) Udmelding om 

budget 26/11 
iv) Specialundervisning 

2020 
v) Overslag ny 

Aarhusaftale før 
budgetmodel 

 

Budgetopfølgning: 
Der er fremgang. Der er en 
stigning i elevtallet. Lavt 
sygefravær hos personalet. 1,2 
mindre i ledelsen. Nu er der også 
plads til at sige ja, i stedet for nej.  
Betaling til specialklasser og 
særligt tilrettelagt 
undervisningstilbud varsler også 
store usikkerheder og en 
bekymring såfremt budgettet 
ikke tilpasses. 
 
Aarhus aftalen:  
Pædagoger har et afsnit i 
aftalen, for lærerne er der 
skrevet en årlig grænseværdi ind 
med 780 timer. Næste skoleår 
manger vi i kraft af sådan en 
ændring 45 lektioner hvilke vil 
betyde at vi skal have ansat 2 
fuldtidsansatte lærere mere. Hvis 
der ikke sker en tilpasning af 
budgettet ift. den indgåede 
aftale vil vi skulle hæve den 
værdigrænse der i aftalen 
hedder vejledende minimumstal 
på 21 lektioner ugentlig. Det 
betyder at lærere med få timer 
uden budgettilførsel må forvente 
at skulle have løftet deres 
timetal. 
Der er også nye regler for 
studieture, så der ikke længere 
skal afspadseres, men timerne 
skal indregnes i en procentuel 
lavere ugenorm. 
 
Bestyrelsen drøfter på baggrund 
af elev og forældreudtalelser 
blandt meget andet 
distinktionen mellem arbejdstid 
og undervisningstid og bl.a. også 
begrebet ”afspadsering” der 
skulle have sneget sig ind blandt 
elever mindst fra en lærer. 

Vedhæft MG’s 
budgetgennemgang. 
  
Den 27/11 er MG og CA 
indkaldt til orientering om 
budget 2020. Så vi afventer 
nyt herefter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sproget omkring at børnene 
skal ”afspadsere” efter en 
lejrtur bedes af 
skolebestyrelsen holdt udenfor 
forholdene omkring 
ansættelsesforhold. Det 
understreges for det 
pædagogiske personale at 
ansættelsesforhold og 
folkeskolens lov om 
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undervisningstid og tilsyn 
adskilles. 

5. Fondraising v/Pernille og Karen 
(16) 
 
Der er arbejdet med en trinvis 
tilgang til understøttelse af 
Sabro Skoles venners formål 
om at bidrage til udearealer. 

Sabro Skoles Venner holder ved 
Pernille og Karen et kort oplæg til 
skolebestyrelsen om 3 projekter 
der er prioriteret: 
  
1. Det kreative og 
naturvidenskabelige rum: det 
grønne hjørne ved 
hjemkundskab. Leg i kreative 
omgivelser. Naturfagslege – 
undervisning udenfor. Væksthus 
på den grønne græsplæne.  
 
2. Indskolingshjørnet: Sandkassen 
ved tandlægen. 
En legeplads bygget af træ, så 
det hænger sammen med 
Ørnehytten i SFO.  
 
3. Sport for de store: 
udskolingsgården.  
En beach volley bane – eller et 
højt net over banen så bolden 
ikke bliver væk. En 
skateboard/løbehjul bane. 
 
Alle projekterne handler om at 
sikre indskrivning af hvordan der 
mellem legeplads og ”indre rum” 
kan kobles nogle 
læringsaktiviteter til 
legepladsen? Hvad bruger vi i 
undervisningen? 
 
Der er en stille appel til 
skolebestyrelsen om at se på: 
https://sabrosvenner.dk/medlem
skab 
 
Sabro Skoles Venner har allerede 
haft foretræde i elevrådet og 
elevrådet har lovet at tale med 
deres forældre om Sabro Skoles 
Venner. 

Er der nogen der kender 
nogen der kan noget om:  
- Fondansøgning 
- Sponsorater fra virksomheder 
- Arkitektur/indretning 
Til bagemelding til Pernille og 
Karen. 
 
Skolebestyrelsen forpligter sig 
til at udbrede budskabet om 
medlemskab af Sabro Skoles 
Venner: 
https://sabrosvenner.dk/medl
emskab    
 
Elevrådet lover at ville følge 
op på om det de på 
elevrådsmøde lovede om 
delagtigørelse i klasse og hos 
forældre er fulgt op på. 
 
Elevrådet lover at undersøge 
om der er nogen der kan 
bidrage til en film om 
projekterne. 
 
Skolebestyrelsen lover at 
bruge de sociale medier til at 
bakke op om foreningen. 
 
Sammen med Pernille og 
Karen invitere CA kommunens 
artitekter ind til en drøftelse. 
 
Skolens serviceleder ønskes af 
skoleledelsen forpligtet på 
projekttiltagene.   

6. Siden sidst (20); 
 
a) Elevråd v/Ahmed 
 
 

Elevråd v/Ahmed (5) 
Juleklippedag vil udskolingen 
gerne have tilbage. Hvordan kan 
man inkludere alle i 
juleklippedag? De børn der ikke 

Juleklippedagen tages op 
med lærerne og undestreges 
af formandsskabet ikke at 
være et anliggende for 
skolebestyrelsen. 
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b) Personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vil deltage, kan lave opgaver 
sammen med en lærer i en 
anden klasse. Samle data på, 
hvad børnene mener om 
juleklippedag.  
Elevrådet vil gerne have et 
lokale nede i kælderen. 
Elevrådet har fået et skab.  
 
 
Flere fællessamlinger: ind- og 
udskoling har fællessamling hver 
for sig. Mangler ideer til indhold i 
udskolingen: f.eks. en Kahoot.  
International uge: positiv 
feedback, men også negative. 
Elevrådet vil gerne have 
emneuger ala international uge 
hvor der er tid til at dykke ned i 
et emne, men elevrådet ønsker 
at udskyde matematikkens dag 
m.fl. så der ikke bliver brud på 
ugerne. Samtidig ønsker 
elevrådet at gøre opmærksom 
på at mange temaer vender 
tilbage igen og igen. 
Emneugerne minder for meget 
om hinanden. De vil gerne dykke 
ned i sprog og kultur, frem og 
fattigdom. Flere underemner til 
bæredygtighed et kommet for 
ofte. 
Skemaet om at benytte gul og 
grøn sal i pauserne er blevet 
lavet og træder i kraft i morgen. 
Der har været kritik af 
varme/ventilation under 
terminsprøver i gul sal. 
 
 
Personale v/LZ og LJ (5) 
SFO: 
En pædagog har fået nyt job i 
en børnehave i Hadsten.  
Vi søger derfor en ny til stillingen, 
her har vi en intern ansøger. Der 
er samtaler den 29. november.  
Vi søger også en vikar for 
personale der skal have en 
hofteoperation og derfor er væk 
i 10-12 uger.  

 
 
 
 
 
 
Elevrådet arrangere selv 
indflytning i kælder med 
elevrådskontaktlærer. 
 
Skolebestyrelsen glæder sig 
over initiativet med flere 
fællessamlinger orkestreret af 
elevrådet. 
 
 
 
Det indstilles til skolelederen at 
gå til de pædagogiske ledere 
for at sikre en mere lodret 
sammenhæng i 
emne/temauger. 
Emneugen der længe har 
heddet international uge 
forventes ændret til 
verdensmålsuge fra næste 
skoleår. 
 
 
 
 
 
 
Fordelingen af grøn sal 
inkludere 5. til 9. klasse. 
 
CA sikre mere 
opmærksomhed fra de 
tekniske ansatte ift. 
prøvesitautioner. 
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c) Skolen incl. økonomi v/ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den studerende holder sidste 
praktikdag i november. SFO får 
ny studerende i december.  
Velafviklet uger i SFO: god 
Vildtuge og Halloweenfest.  
 
Undervisning: 
Social kapitalmåling: der er en 
svarprocent på 100 blandt alt 
det pædagogiske personale. Så 
ledelsen har anerkendt den 
gode stil med lidt til kaffen.  
Personalet er glade for den nye 
Aarhus aftale. Glade for at 
afspadsering fra lejrskole er væk.  
Der kommer måske en 
undersøgelse på juleklippedag – 
så vi kan evaluere den.  
Konference på ”ny start” i 
forhold til fagforeninger.  
Spændte på at tage Aarhus 
aftalen ind på økonomi 
afdelingen.  
 
Skolen incl. økonomi v/CA (5) 
De social medier er medvirkende 
til at tale Sabro-Korsvejskolen 
tales op. Der er en forventning 
fra skolens ansatte om at 
forældre bidrager med de 
positive afvigelser.  
 
Sundheds- og 
elevtrivselsundersøgelser. Der er 
ikke store bevægelser i trivslen. 
Hver enkelt klasse laver et 
indsatsområde ud fra 
undersøgelsen.  
 
 
 
 
Specialklasser er dyre, men lad 
os nu se om vi imødekomme i 
budgettildelingen. Samtidig er vi 
konservative i vores brug af 
nuværende overskud.  
 
Indskrivningsmøde 28/11 
43% vælger skole inden for 
barnets første leveår. 
 

 
 
 
Der er ønske om at tema-
/emneuger afsøges tilrettelagt 
mellem undervisning og SFO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skønt at forældre taler det 
gode op. De snarrådige ved 
at trivsel er et 
fællesanliggende. 
 
 
 
Vi insisterer på skolen i det 
store fællesskab mellem 
forældre, ansatte og aktører i 
skoledistriktet og på at ville 
have bedre resultater. Det 
kræver sammentænkning og 
forståelse for at det er en 
fælles opgave med trivsel. 
 
Forventet stigning i indstilling til 
specialklasser følges med 
særlig opmærksomhed på 
økonomiske konsekvenser. 
 
 
Opmærksomme på tidlig 
opsporing af skolestartere og 
godt samarbejde med 
sundhedspleje og dagplejere. 
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e) Nyt fra forperson v/hh 
 

Pr. 1. august har alle børn fra 2. 
klasse og op efter en 
cromebook.  
 
Nyt fra forperson v/Henrik (5) 
Møde med Engdalskolen; 
udlevering af materiale med 
forventning om feedback. 
 
 
 
Pædagogisk lørdag med 
forventning om 
bestyresesdeltagelse. 

 
 
 
 
Feedback til formand og 
skoleleder på punkt 2, 9, 25, 
26 og 40 med deadline 20/12. 
Udleveret papir og nøglering. 
Svar fremsendes til Henrik og 
CA. 
 
7. marts 2020 

7. Eventuelt (2) 
(punkter meddelt forud for møde 
overfor mødeleder) 

  

 
Udleveret papir og nøglering: Punkt 2, 9, 25, 26 og 40 med deadline for svar til Henrik og CA: 
20/12. 
 
Næste møde er d. 5. februar 2020 temamøde om skolens principper. 
 
Opmærksom på ny dato: lørdag den 7. marts med forventet deltagelse af skolebestyrselsen. 
 


