
 

 

 

NYHEDSBREV NR. 2, MARTS 2022 

FRA SABRO-KORSVEJSKOLENS SKOLEBESTYRELSE 
 

Tiden flyver, og vi er allerede mere end halvvejs igennem skoleåret. Det er derfor tid til 

vores 2. nyhedsbrev, som denne gang handler om forårets valg til skolebestyrelsen, 

afholdt fællesmøde mellem skolebestyrelsen og SFO- forældrerådet samt Pædagogisk 

dag for personalet. 

 

VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN 

 

Vi skal i foråret 2022 holde valg til skolebestyrelsen blandt Sabro-Korsvejskolens forældre. 

Forældrerepræsentanter er valgt for en 4-årig periode og suppleanter for en 2-årig 

periode. I år er der derfor fire medlemmer og to suppleanter på valg.   

 

Der er plads til nye kræfter, så begynd allerede nu at overveje, om det kunne være 

noget for dig. Vi opfordrer både forældre i indskolingen og udskolingen til at stille op. 

Og tag endelig fat i et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, hvis der er spørgsmål 

omkring bestyrelsesarbejdet. 

 

Valgbarhed og stemmeret: Alle, der har forældremyndighed over et barn, der er 

indskrevet på Sabro-Korsvejskolen, kan vælges til skolebestyrelsen. Man har 1 stemme til 

valget uanset antal børn på skolen. 

 

Krav: Eneste krav for at opstille er, at du er interesseret i at gøre en forskel for alle børn 

på skolen og har lyst til at engagere dig i bestyrelsesarbejdet. Der er således ikke krav 

om særlige kundskaber eller forudgående kendskab til bestyrelsesarbejde.  

 

Arbejdsmængde: Vi afholder 10 faste møder om året, heraf to fællesmøder med SFO-

forældrerådet. Derudover kommer evt. deltagelse i ansættelsesudvalg, pædagogisk 

dag, forskellige ad hoc grupper samt bestyrelsesweekend hvert 2. år. 

 

Arbejdsopgaver: Skolebestyrelsen er en del af skolens ledelse. Den daglige drift 

varetages af skolelederen, mens skolebestyrelsen tager sig af den overordnede strategi 

for skolen (inden for de retningslinjer og regler, der findes i folkeskoleloven). Det betyder 

bl.a., at bestyrelsen skal føre tilsyn med skolen, udarbejde værdiregelsæt, principper og 

ordensregler, deltage i ansættelsen af lærere og pædagoger og godkende skolens 

budget. I bestyrelsen har vi nedsat forskellige underudvalg, bl.a. vedrørende skole-

hjem-samarbejdet, skolefest, trafiksikkerhed, kantinedrift, økonomi, fagfordeling, 

rettigheder og høringssvar. 

 

Tidsplan: Vi forventer, at der bliver afholdt valg i løbet af maj med forudgående 

kandidatopstilling. Den nye bestyrelse tiltræder 1. august 2022. 

 

  



 

 

 

FÆLLESMØDE 23. FEBRUAR 2022 

 

Onsdag den 23. februar holdt vi fællesmøde mellem skolebestyrelsen og SFO-

forældrerådet. Mødet skulle have været afholdt medio december, men blev 

gentagne gange udskudt pga. Coronasituationen. På dagsordenen var to 

hovedemner – kommunikation med forældre og manglende helhedsplan. 

 

Første punkt omhandlede kommunikation på Aula. En rundbordssamtale om, hvad 

fungerer, hvad fungerer ikke og hvilke tiltag vi kan lave for at gøre 

kommunikationsstrømmen mere ensartet. Nogle lærerteams bruger meget opslag, 

nogle bruger beskeder, nogle bruger Huskeliste-funktionen, nogle laver ugeplaner osv. 

Som forældre til flere børn på skolen kan det være besværligt at navigere i. Vi blev 

enige om at undersøge mere specifikt, hvad forældre og personale synes fungerer og 

derefter lade personalet lave fælles retningslinjer for, hvordan de kommunikerer ud på 

Aula. 

 

Som underpunkt hertil drøftede vi også, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem 

skolebestyrelsen, SFO-forældrerådet samt alle klasserådene. Herunder hvordan vi gør 

det interessant at deltage i de forskellige råd, og hvordan vi kan gøre det mere 

attraktivt at stille op. 

 

Andet punkt omhandlede manglende helhedsplan men blev kun meget kort 

behandlet pga. tidsmangel. Vi tager det op igen på et senere møde. 

 

PÆDAGOGISK LØRDAG 5. MARTS 2022 

 

Lørdag den 5. marts blev der holdt pædagogisk dag for personalet på Sabro-

Korsvejskolen. Dagen indeholdt en caferunde med deltagelse af skolebestyrelsen, 

repræsentanter fra elevrådet samt FU (UngiAarhus). Efterfølgende var der fagligt 

indhold med foredrag af børne- og skoleforsker Louise Klinge.  

 

Caferunden blev brugt til at diskutere seks forskellige emner i hver 10 minutter. 

Bestyrelsen havde på forhånd budt ind på emnerne. Ved de seks borde blev der talt 

om kommunikation mellem skole og hjem, den gode ugeplan og brug af Aula, fysiske 

rammer, Sabro Skoles Venner, rettighedsråd samt tidlig indsats og forebyggelse. 

Elevrådet deltog meget aktivt ved bordet om rettighedsråd. Efterfølgende vil vi arbejde 

videre med de mange input, der kom fra personalet. 

 

Louise Klinge talte om relationers betydning, engagementets didaktik og trivsel og 

udvikling for alle. Undervejs var der forskellige øvelser og udveksling af faglige 

erfaringer. 
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