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Dagsorden 
 

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referat (1) 

  Godkendt.  

2 Sidste nyt (30) – 

orienteringspunkt uden 

drøftelse: 

 

- Elevrådet v/Caroline og 

Ahmed 

 

 

- Undervisning v/Leif 

 

 

 

- SFO v/Lisette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevrådet er ikke konstitueret 

endnu. Der har været besøg af 

børn og unge udvalget.  

 

Undervisning:  

God stemning blandt personalet 

og de ny ansatte.  

 

SFO: Valg i SFO forældrerådet 

her til aften.  

Vi vil gerne tilbage til det vi 

kender som den "almindelige" 

SFO. Derfor er personalet i gang 

med at planlægge overgangen 

til at gå fra Corona SFO til 
almindelig SFO. Dog udskudt da 

der er mange corona udbrud på 

skolen for tiden.  

Michael er startet for Tatiana som 

er sygemeldt.  

Nadia er blevet fastansat.  

Marlene starter i stedet for Hanne 

i 0.B fra 1/9-21.  

Vi slår snart en stilling til Mias 

barselsvikariat op. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde Skolebestyrelsesmøde 

Dato Onsdag den 25. august 2021 kl. 18:30-20:30 

Alle indkaldte personer 

 

 

 

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

Fraværende Christina Karvonen, Ahmed Chandi Mansour, Caroline Ray Buch, 
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- Ledelsen: herunder økonomi 

og opdatering om Corona-

situationen på skolen 

v/Carsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God start for de nye. Det er 

mange nye og det varsler flere 

nye tiltag. Vi vil igangsætte en 

bustur i lokalområdet som 

afrunding på solid onboarding 

med bl.a. en lokal og tidligere 

senior der skal guide os rundt i 

lokalområdet. Vi ser gerne 

skolebestyrelsen deltage og 

fortælle – minimum som et 

element af ”turen”. 

 

I ledelsen vil vi minde om at 

formandsrollen i underudvalg til 

skolebestyrelsen bør tages 

alvorlig. Vi er glade for at se 

Økonomiudvalg og Kantinedrift i 

fremtiden er kommet godt i 

gang allerede før sommerferien. 

Vi nævner det fordi der senere 

på dagsorden er et punkt herom 

som den samlede skolebestyrelse 

skal tage alvorlig – som handler 

om tilstedeværelse og ikke 

mindst fælles løft. Vi vil gerne 

som ledelse gøre opmærksom 

overfor skolebestyrelsen at 

indsatserne ”forældretilfredshed” 

og ”elevinddragelse” populært 

sagt er konfirmeret af 

skolebestyrelsen, men ikke er 

indsatser der kommer noget ud 

af uden forældreinvolvering og 

elevengagement. Samtidig vil vi 

gerne benytte lejligheden til at 

dele at der set med vores 

ledelses-briller ser ud til at være 

et solidt commitment til de to 

indsatser i 21/22 fra både lærere 

og pædagoger. 

 

Status på corona, det er aktuelt 

delta-varianten der florer. 

Begreberne om test og isolation 

har ændret sig. Skolen forsøger 

at formidle de retningslinjer der 

skal udfoldes lokalt. Børnene er 

oftere i nærkontakter og det er 

også en lokal vurdering med test 

og hjemsendelse. Skolen deler 

bekymringer omkring smitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolebestyrelsen tager det til 

efterretning at indsatserne 

kræver at skolebestyrelsen i 

fællesskab og hver især er 

med til at løfte kvaliteten. 
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- Sabro Skoles venner v/Karen 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fællesrådene; Sabro-Fårup 

og Borum-Lyngby v/Lone og 

Sanne 

 

-Formandsskabet ved Lone og 

Karen – herunder nyt fra Skole 

& Forældre 

Politikere på besøg ifbm. KV21 – 

alle gøres opmærksom på at 

formandskab og ledelses tegner 

billedet ud af. Vi gør samtidig 

opmærksom på at det er muligt 

at få politikere i tale. 

 

Sabro Skoles venner: Pernille 

Bertelsen, Camilla Omar og 

Karen Juul er dem som er de 

aktive indenfor Sabro skolens 

venner og de er så småt ved at 

starte op igen efter corona. Der 

er general forsamling d. 28/9-21 – 

invitation sendt ud på Aula.  

 

Fællesrådene: Borum/Lyngby 

holder møde i aften og intet nyt 

fra Sabro/Fårup.  

 

Formandsskabet: Skole og 

Forældre har møde i aften med 

Rådmanden. Der er afholdt 

første fysiske møde og de vil 

gerne påvirke tildelingsmodellen 

fra 28 elever til 26 elever. Der skal 

også afholdes generalforsamling 

her, hvor Karen stiller op til 

næstformandsposten.  

3. Nyt fra Underudvalg: 

 

Kantinedrift v/Gitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalg v/Karen 

 

 

 

Pia er startet op igen d. 1/8-21 

efter orlov, og der har været 

drøn på i kantinen.  

Der er snakket om, om der skal 

laves produktionskøkken eller om 

det skal flyttes til andre lokaler.  

Pia har inddraget elever som er 

startet i denne uge med at 

hjælpe.  

 

Der er lavet handleplaner fra 

SFO’en og skolen.  

Orientering om periodisk 

anlægsprojekter som kan danne 

grundlag for 

skolebestyreslesudtalelse/henven

delse. 

 

Supplerende sidste 

økonomiudvalgsmøde om 

 

 

Carsten vil gerne lave et 

udkast.  

 

Carsten vedhæfter artikler fra 

Sverige ved referat. 

 

 

 

 

 

Eftersendelse af bilag til 

periodisk anlægsprojekter 

 

 

 

 

 

 

Eftersendelse af bilag fra 

økonomiudvalgsmøde. 
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finansieret underskud på 

specialundervisning på 70 mio. 

kr. og betydning for den lokale 

økonomi. 

Eftersendelse af PPR-oplæg af 

24/8 

4. Deltagelse i 

skolebestyrelsesweekend, 17.-

18. september ved 

formandskab 

 

• Udkast til program 

• Skolebestyrelsens 

håndbog 

• Kopi af "Tilsyn med 

skolen"  

Rikke fra skole og forældre 

kommer ud fredag aften og 

snakker ind i det at sidde i en 

skolebestyrelse.  

 

Programmet starter kl. 16, Rikke 

går på kl. 17.  

 

Hvis man har ændringsforslag til 

principperne, skal de sendes til 

formandskabet inden 3. 

september. Man skal kvalificere 

hvilken ændring man ønsker. 

Herefter dannes der et overblik 

over hvor meget vi skal nørde 

principperne i weekenden.  

 

Medbring gerne 

skolebestyrelsens håndbog på 

weekend og læs den meget 

gerne inden weekenden.  

3. september deadline for 

input til ændringer til 

”principper” jf. Aulabesked fra 

formandskab. 

 

Deltager i weekenden:  

Karen deltager, Lone 

deltager, Anders deltager,  

Gitte er i tvivl grundet 

operation,  

Sanne deltager som 

udgangspunkt,  

Erik deltager,  

Rene er i tvivl og skal kontakte 

formandsskabet og Carsten 

når han ved det.  

Carsten, Leif og Lisette 

deltager,  

5. Gensidige forventninger ved 

formandsskab 

 

• Fremmøde 

• Respondere på mails 

• Deltagelse i udvalg 

• Læst dagsorden og 

referat 

• etc. 

  

Forretningsorden 

(ældre udgave af 

forretningsorden som grundlag 

for drøftelse) 

 Der forventes at man 

responderer på beskeder, at der 

er fremmøde, deltagelse i 

udvalg og et hvis arrangement 

når man sidder med i 

skolebestyrelsen.  

 

Forretningsordenen er blevet 

revideret og vi læser den alle her 

på mødet.  

 

En kommentar på, at vi på 

skolebestyrelsen ikke diskuterer 

enkelt sager omkring personale 

og elever.  

 

Punkt 3 – der står ikke hvornår 

referatet skal sendes 

ud/offentliggøres.  

 

Punkt 8 – de stemmeberettigede 

medlemmer som er 

beslutningsdygtige.  

Carsten undersøger om det er 

et juridisk dokument vi skriver 

under på - ellers hører meget 

af det under folkeskoleloven.  

Både et aftaledokument og 

en forretningsorden.  

 

Det anbefales på Aarhus 

Kommunes hjemmeside at 

der laves en forretningsorden.  

 

Dette må gerne tydeliggøres i 

forretningsordenen. 

 

 

 

Skrives ind i punkt 4, hvornår 

referater sendes ud.   

 

 

De stemmeberettigede 

medlemmer er 

beslutningsdygtige - skrives ind 

i punkt 8.  
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Karen skriver rettelserne ind og 

og fremsender 

forretningsorden som bilag til 

referat.  

5. Suppleringsvalg 

 

Da Christina har valgt at 

trække sig fra skolebestyrelsen 

grundet en flytning står vi nu 

uden suppleanter til 

skolebestyrelsen. Det skal 

besluttes en plan for 

suppleringsvalg. 

En demokratisk proces hvor alle 

forældre skal have tilbuddet om 

at stille op – der er også kommet 

nye forældre ind i 0. klasserne.  

 

Spørgsmålet er om vi skal bruge 

2 kandidater eller om der kan 

være 3, hvis der er flere 

interesserede.  

Suppleanten (Erik) er indtrådt 

som mening medlem (efter 

ophør af Henrik). Vi står derfor 

med et suppleringsvalg hvor vi 

skal have valgt suppleanter.  

 

Carsten vil undersøge om vi 

kan nå valget inden vi tager 

på bestyrelsesweekend.  

6. Eventuelt (2) 

(punkter meddelt forud for 

møde overfor mødeleder) 

Er der lyst til at deltage i 

forældremøderne der starter til 

september?  

Hvad har vi lyst til at 

skolebestyrelsen fortæller om til 

disse møder.   

 

 

 

 

Flere forældre tror at 

skolebestyrelsen har skrevet 

under på at eleverne må forlade 

skolen. Det er på eget ansvar når 

de forlader matriklen, der er ikke 

tilsyn med disse.  

 

Det er kort varsel, mange 

forældremøder da de ikke 

ligger samme dag på 

årgangene.  

Kontoret lave et matrix over 

de datoer der er fastsat, hvor 

bestyrelsen kan melde til hvis 

der er ønske fra klassen om at 

de deltager.  

 

Tages med til principperne i 

weekenden.  
Ledelsen må gerne følge op 

på reglen om at eleverne ikke 

må forlade skolen med 

udskolingspersonalet. Kan 

også tages med på 

forældremøderne.  

 

Bestyrelsesweekend: 17.9.21 – 18.9.21 

25.8.2021, 29.9.2021, 21.10.2021, 23.11.2020, 15.12.2021, 18.1.2022, 23.2.2022, 28.3.2022, 20.4.2022, 

24.5.2022, 16.6.2022 

 

Formandsmøder: 

13.8.2021, 17.9.2021, 8.10.2021, 12.11.2021, 3.12.2021, 7.1.2022, 11.2.2022, 18.3.2022, 8.4.2022, 

13.5.2022, 11.6.2022 


