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Dagsorden 
 

Mødet afvikles virtuelt 

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referat (1) 

 Godkendt 

2 Sidste nyt fra (30) – 

orienteringspunkt uden 

drøftelse: 

 

- Elevrådet v/Caroline og 

Ahmed 

 

 

 

 

- Undervisning v/Leif Kühl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SFO v/Lisette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevrådet: Vil gerne lave en 

undersøgelse omkring det at 

vende tilbage i skole efter 

corona hjemsendelse. Næste 

elevrådsmøde er på mandag.  

 

Undervisning: Lærerne er ved at 

være tilbage efter hjemsendelse 

med de større elever. Lærerne er 

glade for at være tilbage.  
Kvicktest på skolen kører rigtig 

godt.  
Stemning blandt personalet 

bliver forundrende over den 

offentlige debat på Facebook 

omkring skolens virke.  

 
Både SFO og Undervisere taler jo 

naturligt sammen og referencer 

til Facebookopslag hen over 

påsken er at det er dejligt for 

personalet at se at der i hvert 

tilfælde ét bestyrelsesmedlem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møde Skolebestyrelsesmøde 

Dato Onsdag den 7. april 2021 kl. 18:30-20:30 virtuelt på Teams 

Alle indkaldte personer Anders Maarup Christensen, Henrik Hoffmann, Gitte Overgaard 
Jensen, Sanne Klit, Karen Juul Larsen, Lone Wodskou Jørgensen, 
René Sørensen, Erik Veje Stensgaard Graversen, Christina 
Karvonen, Lisette Pedersen, Leif Kühl, Ahmed Chandi Mansour, 
Caroline Ray Buch, Carsten Aude,  

  

Fraværende Christina, Ahmed 
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- Ledelsen: herunder økonomi 

og opdatering om Corona-

situationen på skolen 

v/Carsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der kan finde rette attitude og 

løfte kompleksiteten når enkelte  

forældre ytre sig efter vores 

mening brokkende og med 

meget lille belæg. Vi mener ikke 

det er passende for voksne på et 

offentlitg medie at tage 

sådanne drøftelser i Sabro. Slet 

ikke når det udlægges ensidigt. 

 

Der er pædagogiske 

arrangementer: 15/4, 5/5 og 

lørdag den 29/5. 

Skolebestyrelsens orienterede om 

indhold og forventet deltagelse i 

Rettighedsskoledelen 29/5. 

 

Status på samtykke kvicktest ift. 

Aula-besked af 1/4 med 

følgende samtykkedata fra før 

påsken: 5.x - 28,6%, 5.y - 13%, 6.x - 

33,3%, 6.y - 42,9%, 6.z 11,1%, 7.x - 

46,2%, 7.y - 50%, 7.z - 37,5%, 8.x - 

25% og 8.y - 41,2% 

 

Samme klasser og nye tal efter 

påske: 

0%, 0%, 0%, 5,3%, 5,3%, 26,7%, 0%, 

10%, 8,7% og 14,3% 

 

 

 

 

Orientering om ekstra midler til 

skolen: Statslige midler: 93.337, 

Lokale midler: 158.971, Elevråd: 

6.267, DSA: 28.000, Ialt: 286.575, 

Kommunale trivselsmidler SFO: 

32.350. 

Forbrug af de 95.337 skal afvikles 

inden udgangen af juni 2021. 

Tovoksen timer. De resterende 

midler hvor det påtænkes at 

inddrage det lokale idrætsliv er 

der længere horisont til.  

Der nævnes yderlig firmaer 

realteret til mad, finansverdenen 

og Arla som konkrete bud på 

virksomhed der kunne trækkes 

på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolebestyreslen bedes om at 

holde lørdag den 29/5 

reserveret.  
 
 
 
Fin opfølgning fra forældre på 

manglende samtykke. 

Skolehjem kommunikationen 

omkring det at tjekke Aula 

viste samtykkebehovet at der 

er behov for at 

forventningsafstemme om. 

Data omkring at give 

samtykke viser et billede af, at 

nogle forældre ikke får tjekket 

Aula i løbet af en uge. Der 

skal arbejdes med gensidig 

forventnign i udvalg for 

kommunkation om skole-

hjemsarbejde. 

 

 

Ledelsen inddrager 

personalet i fordeling af 

midlerne. 

Skolebestyrelsen deler 

bekymringen for rekrutering af 

nye personaler på så kort en 

horisont. 
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Fællesrådene; Sabro-Fårup og 

Borum-Lyngby v/Lone og 

Sanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Formandsskabet ved Lone og 

Henrik 

Invitation af forældre fra 

undersøgelse af corona inviteres 

til opfølgende møde. 

 

 

Elevprognose på 767 børn i 2029 

og vidne om påtænkte 

udbygning med 400 nye boliger i 

Sabro nord-øst (link). Yderlig 230-

330 boliger ved Mundelstrup er 

nævnt. 

 

 

 

 

Vi bringer har bragt nsket om 

ødrøftelser om udstykningsplaner 

til Sabro-Fårup Fællesråd for at få 

mest mulig ud af situationen 

sammen. 

 

Borum-Lyngby: Der har ikke 

været nogle møder. 

Jordfordeling og sprøjtefri 

områder foregår på mail i 

øjeblikket.  

 

Ingen bemærkninger. 

Ledelsen tager initiativ og 

deler efterfølgnede viden 

med udvalg for 

kommunikation. 

 

Skolebestyrelsen er 

opmærksom og vil følge 

sitautionen og ønsker ikke at 

Sabro-Korsvejskolen skal 

komme anlægsmæssigt 

bagud så et scenarie som 

Aarhus så i Skødstrup med 

vandreklasser etc. Dette er 

alle enige om bør undgås. 

3. Oplæg for skolebestyrelsen 

opgaver v/Karen 

 

Inspireret af materiale fra 

Skole&Forældre løbes 

materiale igennem 

Opdatering fra 

bestyrelsesmedlemmer samt SFO 

forældrerådet + pædagoger har 

budt ind på opgaver.  

 
Gennemgang af opgaverne og 

hvem der står på.  
 
Kvalitetsarbejde: være med til at 

se på kvalitetsrapporter. 

Læringssamtaler med ledelsen 

og input til indsatsområder de 

efterfølgende år. En styrringsform 

Aarhus kommune har valgt.  

 
Rettighedsudvalget: Unicef 

Danmark har været med. 

Børnekonventionen og børnene 

har en stemme - elevråd og 

børneråd.  

 

https://aarhus.lokalavisen.dk/nyheder/2021-04-01/3.600-boliger-skal-forhindre-b%C3%B8rnefamilie-flugt-Her-vil-r%C3%A5dmanden-bygge-7642697.html
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4. Opgavefordeling mellem 

skolebestyrelsens 

repræsentanter jf. Aulabesked 

v/Lone, Karen og Henrik (45) 

 

Opsamling fra 23/2 

 

Forudsætningen for punktet er 

at bestyrelsesmedlemmer er 

gået i direkte dialog med 

formandskab forud for møde. 

 

Kommissorieudarbejdelse i 

arbejdsgrupper med 

skoleledelsen. 

Se punkt 3 

 

Liset med udvalgsmedlemmer 

ajourføres. 

De der ikke har meldt sig kan 

melde sig indenfor de næste 

par dage. 

 

Der udarbejdes kommissoirer 

til alle udvalg. Når Karen har 

fremsendt jourførte liste 

indkalder ledelsen til møder. 

 

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

overfor mødeleder) 

6/5 gennemgås på 

skolebestyrelsen første udkast til 

fagfordeling og der inviteres ind 

til at følge skematilblivelse. 

 

10/6 afvikles sommerfrokost, der 

gives et bud på møderul i 

skolebestyrelsen næste skoleår 

og der gives status på 

skemalægning. 

 
Reminder om skolebestyrelses 

webinar lørdag d. 17. April. Der 

er tilmelding.  

Appel til bestyrelsen om at 

komme med input til 

dagsordenspunkter via 

formandsskab. 

 
 
 
 
 
 
https://www.skole-

foraeldre.dk/artikel/skolebesty

relsesseminarer-2021 - 

Tilmelding snarest via linket. 

Karen og Lisette har tilmeldt 

sig. 

 

17.8.2020, 25.9.2020-26.9.2020 udsat på ubestemt tid pga. corona, 30.9.2020, 20.10.2020, 

17.11.2020, 18.11.2020, 10.12.2021 erstattet med 20.-01.2021, 25.1.2021 aflyst, 23.2.2021, 31.3.2021, 

7.4.2021, 15.4.2021, 6.5.2021, 29.5.2021, 10.6.2021 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/skolebestyrelsesseminarer-2021
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