
 

 

 

NYHEDSBREV NR. 3, MAJ 2022 

FRA SABRO-KORSVEJSKOLENS SKOLEBESTYRELSE 
 

Så blev det forår, skoleåret nærmer sig hastigt sin afslutning og sommerferien venter lige 

om hjørnet. Vores sidste nyhedsbrev inden ferien viderebringer bestyrelsens 

årsberetning og sætter desuden fokus på forældrenes, herunder forældrerådenes, 

betydning for børns trivsel i skolen. 

 

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING SKOLEÅRET 2021-2022 
Skolebestyrelsen på Sabro-Korsvejskolen har haft et særligt år, hvor Corona-epidemien 

og dens konsekvenser for skolen naturligvis har fyldt meget. Til trods for, at vi denne 

gang havde gjort os nogle erfaringer med Corona og de konsekvenser den medfører, 

så har epidemien fortsat betydet, at elever, forældre, medarbejdere og skolens ledelse 

har været nødt til at være særdeles omstillingsparate i forhold til smittetal, test og 

nedlukninger m.m. Vi har her set elever, forældre, medarbejdere og ledelse, fra den 

ene dag til den anden, kastet ud i opgaver, de ikke er trænet i - og så har alle bare 

gjort deres bedste for at løse det.  

 

Corona 
Corona-restriktionerne har betydet, at nogle af skolebestyrelsesmøderne er blevet 

afholdt virtuelt og få er blevet aflyst til fordel for en generel orientering fra ledelsen 

omkring Corona situationen. Bestyrelsen har været meget tæt på skolen og dens 

håndtering af situationen. Det har virkelig været givende også at dele erfaringer med 

de elevrepræsentanter, vi har i bestyrelsen. Derved har vi fået indblik i nogle af 

elevernes Corona-hverdag. Alle har lært af deres erfaringer, og som skolebestyrelse kan 

vi kun være godt tilfredse med den måde, alle opgaverne er blevet løst på.  

 

Det er skolebestyrelsens oplevelse, at der har været en meget tydelig kommunikation 

fra ledelsen omkring håndteringen af Corona, hvilket har været med til at sikre en stor 

tryghed ift. at kunne sende vores børn i skole. Det er meget positivt at se, hvor 

omstillingsparate ledelse, medarbejdere, elever og forældre har været i forhold til 

håndteringen af krisen. Det vidner om, at vi har en stærk skole, med et stærkt hold og 

vilje til samarbejde hele vejen rundt. Det er noget, vi alle kan være stolte af. 

 

Tilsyn 
På trods af Corona-epidemien har vi i skolebestyrelsen også løbende gennem året 

holdt tilsyn med skolen ved at drøfte eksisterende principper og politikker og tilstræber 

på den måde, at de altid er opdaterede og aktuelle. Derudover ser vi også på, om der 

er behov for beskrivelser på nye områder. En anden vigtig del at vores tilsynsopgave er 

at følge skolens økonomi, som vi løbende har drøftelser om på vores bestyrelsesmøder. 

Vi kan konstatere, at den er fornuftig og fortsat udvikler sig i den rigtige retning.  

 

Elevprognoser 
Skolebestyrelsen har i det forgangene år været optaget af de nye elevprognoser for 

vores skoledistrikt som pt. viser at vi i 2029 vil have 767 skolesøgende børn i vores 



 

 

 

skoledistrikt og samtidig har kommunen været ude og varsle, at de påtænker at 

udbygge med 400 nye boliger i Sabro nord-øst og yderlig 230- 330 boliger ved 

Mundelstrup. Skolebestyrelsen har rettet henvendelse til flere af de kommunale 

magistrater med henblik på at gøre opmærksom på, at vi allerede med den 

nuværende prognose ikke har plads til de elever, der på sigt vil komme til skolen.  

 

Skolebestyrelsen arbejder derfor sammen med skolens ledelse og Sabro Skoles Venner 

på at få en dialog med kommunen i forhold til en helhedsplan for, hvordan man 

fremadrettet skal kunne løse dette fremfor først at løse problemet, når børnene er klar til 

indskrivning på skolen, som det er set i andre skoledistrikter.  

 

Ny konstituering 
Skolebestyrelsen har i det forgangne år haft både tilgang og afgang af medlemmer, 

og vi har blandt andet måtte sige farvel til vores tidligere formand Henrik Hoffmann, 

som forlod skolebestyrelsen i forbindelse med at hans barn gik ud af 9. klasse. Det 

bedrøvede os også dybt at høre, at Henrik Hoffmann var gået bort tidligere i år. Vi 

skylder Henrik Hoffmann en stor tak for hans mangeårige indsats for skolen og den 

samlede bestyrelse sender de varmeste tanker til hans familie. Både ledelsen og 

skolebestyrelsen var repræsenteret ved bisættelsen. 

 

Skolebestyrelsen har således måtte konstituere sig på ny, og vi har blandet andet været 

afsted på en fælles weekend, hvor vi har gennemgået skolens principper og fået 

inspiration til, hvordan vi fremadrettet kan arbejde med tilsynet af skolen. Vi har i 

skolebestyrelsen nedsat en række underudvalg, som imellem vores møder arbejder 

videre med de opgaver, der hele tiden er i skolebestyrelsesarbejdet: 

 

Personalets dag 

Arbejdsdag 

Trafiksikkerhed 

Skolefest 

Sabro Skoles Venner 

Høringssvar 

Kommunikation mellem skolebestyrelsen og forældreråd 

Kommunikation mellem skole og hjem 

Udarbejdelse af økonomisk handleplan 

Kantinedrift i fremtiden 

Miljøudvalg  

Rettighedsudvalg 

 

Større synlighed 
I skoleåret 2021-2022 har vi i skolebestyrelsen deltaget på forældremøderne for 

årgangene. Her har vi kort fortalt om skolebestyrelsens arbejde og skolens værdier og 

principper. Dette vil vi som skolebestyrelse fortsætte med i håb om, at vi bliver mere 

synlige for jer forældre samt for at kunne skabe rum til mere dialog.  

 



 

 

 

Vi opfordrer alle til at kontakte os, hvis man har spørgsmål eller forslag til emner, som vi 

bør interessere os for, men vi er ikke kun tilgængelige på dette møde - vores 

kontaktoplysninger findes på skolens hjemmeside under ’Skolebestyrelsen’ og ellers kan 

vi også kontaktes via vores fællespostkasse på AULA.  

 

 

På vegne af skolebestyrelsen 

Karen Juul, skolebestyrelsesformand. 

 

 

 

FORÆLDRENES BETYDNING FOR ELEVERNES TRIVSEL I SKOLEN 
Magasinet Skolebørn har lavet en spørgeskemaundersøgelse, som viser, at elever trives 

markant bedre i klasser, hvor forældresamarbejdet er godt og hvor forældrene har det 

godt sammen indbyrdes. 81% af eleverne trives i de klasser, hvor der er et godt 

fællesskab blandt forældrene mod kun 23% i de klasser, hvor forældrenes fællesskab 

ikke er godt. I klasser, hvor forældre undlader at tale dårligt om hinanden, trives 71% 

mod kun 38% i de klasser, hvor forældrene taler dårligt om hinanden. Elevernes 

fællesskab er godt i 70% af de klasser, hvor forældrene laver fælles arrangementer mod 

kun 12% i de klasser, hvor der ikke er fælles arrangementer. 

 

Vi forældre kan dermed gøre en kæmpe forskel på dels vores eget barns trivsel i 

klassen, dels hele klassens fællesskab. Dermed skal man heller ikke undervurdere den 

effekt forældrerådene har på de enkelte klassers trivsel. Skolebestyrelsen vil gerne sige 

tusind tak for det store arbejde forældrerådene udfører. Ved at arrangere legegrupper, 

fællesspisning, bålhygge, forældrefest, fastelavnsfest og meget andet styrker I børnenes 

fællesskaber. Vi opfordrer til at flere melder sig til forældrerådene – så vi sammen kan 

højne klassernes trivsel og fællesskabsfølelse. 

 

 

Med ønsket om en god sommer 

Skolebestyrelsen for Sabro-Korsvejskolen 

Maj 2022 

https://sabrokorsvejskolen.aarhus.dk/samarbejde-med-foraeldre/skolebestyrelsen/

