
 

 
 

VELKOMMEN TIL DET FØRSTE NYHEDSBREV 
FRA SABRO-KORSVEJSKOLENS SKOLEBESTYRELSE  
 
Som skolebestyrelse har vi været en smule usynlige i et stykke tid. Det ved vi godt, og 
det vil vi gerne ændre. Det gør vi i første omgang med et nyhedsbrev, som vi vil 
udsende en gang i kvartalet.  
 
I dette første nyhedsbrev vil vi fortælle lidt om, hvem vi er, hvad vi som skolebestyrelse 
laver og hvilke mærkesager, vi arbejder på lige nu.  
 
Derudover kan du også se, hvilke datoer vi mødes på i skoleåret 21/22. Du kan 
ligeledes finde vores kontaktinformationer, så du kan komme i kontakt med os.  
 
Vi håber, at vi med nyhedsbrevet kan skabe lidt større synlighed om bestyrelsesarbejdet 
og invitere til, at I som forældre og brugere af skolen tager fat i os. Og så glæder vi os til 
at dele de gode historier med jer.  
 
HVEM ER VI?  
Vi er alle forældre på skolen med børn i både indskolingen og udskolingen. Udover 
forældrene, så er der to elevrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. 
Endelig er skoleleder Carsten Aude med i en sekretærfunktion og har således ingen 
stemmeret. I alt er vi syv forældrerepræsentanter og en suppleant.  
 
Vi har alle forskellige bevæggrunde for at være med i bestyrelsen. Nogle af os ønsker 
en endnu bedre kommunikation mellem skole og forældre, andre vil sikre en fortsat 
stærk økonomi og andre igen er fokuserede på den politik, som bliver ført lokalt og 
nationalt på skoleområdet.  
 
Fælles for os alle er, at vi mener, at Sabro-Korsvejskolen er til for eleverne. Eleverne er i 
centrum, og vi skal som voksne sikre, at alt udenom fungerer optimalt, så eleverne får 
den bedst mulige skolegang.  
 
HVAD LAVER VI EGENTLIGT?  
Vi er sat i verden for at sikre, at Sabro-Korsvejskolen drives, udvikles og bevares som en 
god skole med god stil . Først og fremmest har vi en del lovpligtige områder, som vi skal 
tage os af. Det er bl.a.:  
- At sikre, at Sabro-Korsvejskolens værdigrundlag og principper bliver overholdt  
- At sikre dialog med byrådet og forvaltningen  
- At godkende budget og føre tilsyn  
- At komme med forslag til skolens læseplaner  
- At sikre en god kontakt og kommunikation med forældre  
 
Skolebestyrelsen er altså den politiske del af rammen for skolen, hvor administrationen 
og ledelsen er del af den daglige drift.  
 

https://sabrokorsvejskolen.aarhus.dk/vores-skole/om-skolen/
https://sabrokorsvejskolen.aarhus.dk/media/45540/20200218-skolens-principper.pdf


 

 
 

Derfor er der også områder, som vi IKKE må, skal eller kan gå ind i. Det kan være 
specifikke personsager, som vi ikke blander os i. Vi må heller ikke fortælle, hvad der sker 
til møderne, men dagsorden og referater skal vi sørge for at dele. De ligger på skolens 
hjemmeside.  
 
Skolebestyrelsen er således et politisk organ, som udformer principperne og de 
generelle retningslinjer for ledelsen af skolen.  
 
HVILKE MÆRKESAGER ARBEJDER VI MED LIGE NU?  
Når vi ikke arbejder med de lovpligtige ting, så har vi en masse mærkesager, som vi har 
særligt fokus på i skolebestyrelsen, som skal gøre Sabro-Korsvejskolen endnu bedre for 
både elever, forældre og ansatte. Vi har nedsat en række udvalg, som skal varetage 
mærkesager som spænder fra kantinedrift over kommunikation til trafiksikkerhed.  
 
Vi vil som eksempel gerne optimere vores kantine, så eleverne kan købe lækker, sund 
og økologisk mad i dagligdagen. Vi vil også meget gerne få en skolefest op at stå igen, 
så vi kan mødes omkring noget andet end den almindelig skoledag. Og så vil vi gerne 
være med til, at vi som bestyrelse bliver synligere og mere tilgængelig for jer forældre.  
I er derfor meget velkomne til at tage fat i os, når I ser os på gangene eller via 
telefonen. Vi vil meget gerne høre fra jer.  
 
HVORNÅR MØDES VI?  
Skolebestyrelsen afholder møder én gang om måneden og for resten af skoleåret 21/22 
ser mødekalenderen således ud:   
- 18. januar 2022  
- 23. februar 2022  
- 28. marts 2022  
- 20. april 2022  
- 24. maj 2022  
- 16. juni 2022  
 
HVORDAN KOMMER DU I KONTAKT MED OS?  
Hvis du har spørgsmål eller forslag til os, så vil vi altid meget gerne høre fra dig. Det er 
kun sammen, vi kan gøre Sabro-Korsvejskolen endnu bedre. Som skolebestyrelse har vi 
brug for den tætte dialog med jer som forældre, og du er derfor altid meget 
velkommen til at tage kontakt til os, uanset om det er på telefon, mail eller når vi ses på 
skolen.  
 
Du kan kontakte os via vores formand Karen Juul:  
Formand Karen Juul  
Tlf.: 20976187  
Mail: skaren_juul@hotmail.com   
Hvis du har brug for kontaktinformation til andre medlemmer af skolebestyrelsen, kan du 
finde en komplet liste her. 

mailto:skaren_juul@hotmail.com
https://sabrokorsvejskolen.aarhus.dk/samarbejde-med-foraeldre/skolebestyrelsen/#4


 

 
 

Du kan læse mere om skolebestyrelsen og finde endnu mere information på Sabro-
Korsvejskolens hjemmeside. Her finder du bl.a. referater fra møder, regnskaber, 
handleplaner og referater fra elevrådet.  
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