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Dagsorden 
 

 

Inden mødestart: Velkomment til Pernille og Henrik. Herefter præsentationsrunde af SKB-

medlemmer.  

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referat – referat gælder både 

25. august 2021 og 

Skolebestyrelsesweekenden 

17.+18. september (1) 

  Godkendt.  

 

2 Sidste nyt– orienteringspunkt 

uden drøftelse (30): 

 

- Elevrådet v/Otto og Ahmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Undervisning v/Leif 

 

 

 

 

 

 

 

Børnene synes det er dejligt at 

være tilbage uden restriktioner. 

Otto og Anouk repræsenterede i 

Børn og Unge Byrådet. Tur til 

Skagen på 7. årgang, trods der 

havde været et corona udbrud 

på årgangen. Vi må ikke 

glemme at Corona stadig 

eksisterer selvom der er en del i 

udskolingen der har fået 

vaccine.  
Skoleovertagelse: 

opdagelsesrejser – en sjov og 

lærerig dag.  
9. Klasse og eksamen.  
 

Undervisning:  
Erasmus+ med indledende møde 

i Berlin i nye KA2-projekt hvor Lejf 

og Birthe Jason først var afsted. 

Projektet vil under vejs involvere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde Skolebestyrelsesmøde 

Dato Tirsdag den 12. oktober 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, 
Pernille Bertelsen, Henrik Kjeldgaard Olesen, Lisette Pedersen, Leif 
Kühl, Ahmad Chadi Mansour, Otto Vesti Krogh og Carsten Aude 

Fraværende Sanne Klit, Otto Vesti Krogh 
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- SFO v/Lisette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ledelsen: herunder økonomi 

og opdatering om Corona-

situationen på skolen 

v/Carsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elever i rejseaktiviteter med et  

bæredygtigt fokus. Næste møde 

er i Tyrkiet.  
Outdoor Learning kursus i 

Erasmus+ KA1 afholdes med 

personaledeltagelse i Ungarn.  
 

Skoleovertagelsen betød for 

personalet en “pædagogisk 

arbejdsdag” omkring 

relationskompetence. Personalet 

udtrykker tilfredshed med at 

ledelsen har skabt muligheden 

for at gå i dybden med 

relationspædagogik. 
 

Der er etableres en 

personaleforening, så vi kan få 

sociale sammenkomster også 

med det nye personale.  

 

SFO:  

Pædagogerne var med i selv 

skoleovertagelse – med i 

pædagogisk dag. 

Lærerdstudernede var således 

nede i SFO. 

En del nyt personale i SFO’en 

både fastansættelser samt 

vikarer i barsel eller sygemelding. 
Tradtionsrig SFO er tilbage efter 

corona samt nyt komme og gå 

system i Aula i stedet for Tabulex. 

Dette har vi også drøftet i SFO 

forældrerådet således vi kan få 

forældrenes perspektiv på 

denne overgang.  
Halloween d. 1/11-21.  
 

Ledelsen:  

Sygdom og  

Opfølgning på corona, drøftelser 

post-corona. Få går til test. En 

udfordring med to ansatte. 

 

Politisk bevågenhed i forbindelse 

med KV21: Berit Rousing (A), 

Jacob Bundsgaard (A) og Jason 

Pham (V). Selv om det er med 

lidt forskellige tilgange 

kandidaterne møder skole, så er 

der lydhørhed fra kandidaterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har fået sendt budskab om 

at sikre en helhedsplan for 

Dagtilbud, UngIAarhus og 

Skole i vores lokalområde. Og 

vi har sat frisætning af den 

lokale skole højt på 

dagsorden. 
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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 

 

 

 

 

 

 

Økonomi: Vi må forvente et vist 

overskud da vi ift. nogle af vores 

investering ift. særligt vores 

samarbejdspartnere i FU/FO er 

bremset midlertidig. 

 

Kvalitetssamtaler afløst af 

læringssamtaler. Der forventes 

igen en udvidet deltagelseskreds 

i lokale samtaler/drøftelser. 

Tæt samarbejde med VIA. Med 

naturfagsstuderende med: 

Naturvidenskabelig Festival, 

Masseeksperimentet og seneste 

historielærere med rumrejser m.v. 

 

Afsluttende onboarding for nye 

lærer foretages den 18/11. 

Aktivitet: eftermiddagstur i 

skoledistriktet.  

 

Aysa (6.c) og og Nanna (5.c) fra 

elevrådet er udpeget som 

repræsentanter i miljørådet. 
 

Sabro Skoles venner:  
Materiale er sendt ud til eleverne 

på skolen. Der er en konkurrence 

blandt de sponsorater der er 

med. Medlemsantallet er 

fordoblet siden “reklamen”.  
Materiale sendt med eleverne 

med hjem. 

 
Fællesrådene:  
Intet nyt fra Sanne. Lone har 

rettet henvendelse til Teknik og 

Miljø rådmanden for at høre hvor 

bolden ligger angående de 

mange nye elever der kommer til 

(helhedsplan). 

 
Formandsskabet:  
Tak for en god 

bestyrelsesweekend. Skole og 

forældre havde 

Skoleledelsen opfordre 

skolebestyreslens medlemmer 

til at spørge ind hos 

kandidater i forhold til de 

udfordringer skolen står med. 

 

Inden nytår indkaldes til nyt 

økonomiudvalgsmøde. 

 

 

 

 

Deltagerkredsen udvides i 

overenstemmelse med B&U-

chef. 

 

 

 

 

 

 

 

Formandskab inviteres til 

deltagelse. 
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generalforsamling i går (5 

fortsættere og 2 nye) og de 

snakkede omkring hvordan man 

gør rundt omkring i de forskellige 

skolebestyrelser.  

Der er tilgået kr. 150.000 fra Børn 

og Unge til Skole & Forældre. 

3. Nyt fra Underudvalg: 

 

Opfølgningsrunde fra 

formænd og eventuelle 

kommissorie(r) 

Der er lavet et nyt underudvalg: 

Personaletsdag ved Karen.  

 
Vi gennemgår om udvalgene er 

kommet godt i gang med 

kommissorier.  
 
Sindu som er ny lærer har 

skolepatruljen og kunne måske 

være interesseret i udvalget 

omkring Trafik. Der er aftalt 

mødedag i dette udvalg.  
 
Skolefest – tjek.  
Høringssvar - tjek.  
Kommunikation mellem skole og 

hjem – der er ikke et møde i 

kalenderen endnu.  

Udarbejdelse af økonomisk 

handleplan – tjek  

Kantinedrift – tjek  

Miljøudvalg - tjek 

Rettighedsudvalg – der er taget 

kontakt til udvalget   

  

Ide til at få inddraget nogle af 

forældrerådene til at indgå i 

nogle af disse udvalg.  
Et større overblik over opgaverne 

i udvalgene – nogle skal mødes 

ofte, andre sjældent.  

Personaletsdag kommer med 

på et SFO forældrerådsmøde 

og Rene vil gerne være med i 

udvalget.  

 

Pernille vil gerne tage 

formandsposten i Høringssvar i 

stedet for Erik. Pernille og 

Karen snakker sammen om at 

få Pernille på en mailliste 

omkring høringssvar.  

 
Karen vil gerne have mail på 

hele bestyrelsen.  
 
Kommissorier sendes til 

forpersoner, så de kan læses 

igennem inden næste møde.  
 
 
 
 
 
 
 

Udvalgene skal gradueres til 

næste møde.  
 

4. Intern status i skolebestyrelsen 

på skoleindsatser 

 

Kort oplæg om status på 

indsatser ved Carsten: 

a) elevtrivsel (børnestemmen)  

b) forældretilfredshed [2018] 

 

Kort refleksiv proces hvor hvert 

skolebestyrelsesmedlem ytre 

hvad vi som skole skal gøre 

(skal have af forhåbninger) og 

Rundbordssamtale omkring 

forhåbninger om de to indsatser:  

 

a) Sprogbrug på skolen. 

Sprogbrug og sociale medier. 

Antimobbestrategier.  
Børnene må være som de er. 

Toiletterne. Inddragelse af det 

pædagogiske personale i 

arbejdet med 

sproget/forventningsafstemning. 

Inklusion – om at rumme trods 
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hvad hvert enkelt 

bestyrelsesmedlem selv vil 

kunne bidrage med (give) i 

processen. 

budgetudfordringer.  
Børnestemmen og hvordan bliver 

elevrådet mere synligt og 

forventnings afstemning også i 

forhold til samarbejdet med 

skolebestyrelsen. 

Faglige udfordringer for elever. 

Hvid brød fra REMA og Brugsen 

bør begrænses. 

 

Personalerepræsentanter peget 

på tid i arbejdstiden til at 

forældrerepræsentanter stiller 

spørgsmål til lærere. 

Skolebestyrelsen kan selv opsøge 

elevrådet og at tage emner op 

f.eks. omkring mobil – og 

sprogbrug.  

 

b) Synlighed - præsentation af os 

selv. Ikke kun på hjemmesiden 

med f.eks. brede det ud på 

Facebook.  

Det kommunikative og gøre 

opmærksom på os selv f.eks. 

nyhedsbrev.  
Forældrerådene skal tættere på 

skolebestyrelsen. Få synliggjort for 

forældrene hvor de kan 

henvende sig til bestyrelsen og 

hvad bestyrelsen kan arbejde 

med og hvad vi ikke arbejder 

med.  
En bod til skolefesten eller en 

åbning på nogle tidsrum hvor 

man kan rette henvendelse til et 

medlem face to face et sted på 

skolen.  
At tage snakken med 

forældrene når man hører noget.  
Åben dialog i forældrerådene 

og at ingen står alene med 

noget.  
En vision for skolen som kommer 

med ud i lokalsamfundet.  
Kommunikation mellem skole og 

hjem – herunder opslag på Aula. 

Huskeliste på Aula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUG mødes herom 27/10. 

 
 
 
 
 
 
 
Carsten bestiller en fotograf til 

at tage billeder af 

bestyrelsesmedlemmerne – 

hvert medlem medbringer en 

ting der fortæller noget om 

dem som de kan have med 

på billedet.  
 
 
Pernille vil gerne lave et 

nyhedsbrev pr. Kvartal – 

kommunikation er en 

kæphest. Flere forældre skal 

på Aula.  

5. Træk fra årshjul 

(skolebestyrelsesweekend) ved 

Lone og Karen 

 Udsat.  
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5. Et skolebestyrelsesmedlem 

trækker sig fra skolebestyrelsen 

 

Karen og Carsten har 

modtaget en melding om at 

Erik af personlige årsager 

trækker sig fra skolebestyrelsen. 

 

Der skal derfor overvejes 

suppleringsvalg og 

indtrædelse af suppleanter til 

ordinære medlemskab af 

skolebestyrelsen. 

 Det vurderes ikke rettigdig at 

lave endnu et valg. 

Skolebestyreslen vurderes at 

være funktionsdygtig. 

Henrik Olesen indtræder som  

ordinært medlem, han 

kommer på valg til foråret da 

det er i Henrik Hofmanns 

fravær.  

6. Eventuelt (2) 

(punkter meddelt forud for 

møde overfor mødeleder) 

Udlevering af ”Parlør” til 

skolebestyrelsen, som hjælp til at 

navigere i sprogbrugen på SKS. 

 

Mobil og computer politik på 

kommende dagsorden. Gerne 

koblet til sprog.  

 

Underskrift af Tavshedserklæring: 

Pernille Bertelsen og Henrik 

Kjeldgaard Olesen 

 

 

Bestyrelsesweekend: 17.9.21 – 18.9.21 

25.8.2021, 12.10.2021, 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, 12.11.2021, 3.12.2021, 7.1.2022, 11.2.2022, 18.3.2022, 8.4.2022, 13.5.2022, 

11.6.2022 

 

 


