
 

Side 1 af 5 

 

Sabro Skolevej  4  |  8471 Sabro  |  Telefon 8713 9720  |  Fax 8713 9724  |  sab@aaks.aarhus.dk  |  www. sabro-korsvejskolen.dk 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden Kort introduktionsrunde og kort 

opsummering af Lone om lokale 

ophav for møder. Efterfølgende 

udtrykt af og forventet af 

kommunalbestyrelsen.  

 

Lone, Karen, Rune, Anders, Allan, 

Malene, Helle, Camilla, Anders, 

Lisette, Carsten, Pernille, Annie, 

Henrik og Sanne 

Godkendt.  

2. Fællesmøde med SFO-

forældreråd (+FU-

repræsentation og 

dagtilbudsrepræsentation 

også inviteret åbent ind) (60 

minutter) 

 

2.1 Kommunikation med 

forældre: 

a) Aula 

b) Rekrutering til 

forældreråd og 

skolebestyrelse 

 

2.2 Manglende helhedsplan 

a) Hvad kan vi som 

forældre gøre for at 

løfte de politiske 

beslutninger? 

b) Hvad kan vi som 

forældre gøre for at 

støtte driften? 

2.1 
a) Hvilke tanker er der omkring 

kommunikation til forældre? 

Rundt om bordet:  
Kan der være mere system på at 

et opslag er et opslag og en 

besked som besked?  
F.eks. At en besked omhandler 

noget “personligt om netop det 

barn” og opslag er fælles opslag. 

Jo flere børn man har tilknyttet 

Aula, jo svære er det for 

forældrene at holde overblikket 

og beskeder drukner hurtigt. 

Huskelisten i Aula er god for 

forældrene. Men der skal være 

en god måde at bruge den på, 

da det forsvinder efter endt 

dag/dato.  
Der laves også ugeplaner, 

ugebrev, fælles information m.m. 

så en fælles retningslinje for 

hvordan personalet bruger 

Forældredeltagerne stillede 

Allan i udsigt at ville kunne 

tale med andre forældre der 

kunne indgå i et interview om 

kommunikation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde Fællesmøde 

Dato Onsdag den 23. Februar kl. 18:30-20:30 

Alle indkaldte personer 

 

 

 

SFO-forældreråd, Elevrådsrepræsentanter, FU-repræsentanter, 
dagtilbudsrepræsentanter og Skolebestyrelse 

Fraværende  
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dette.  
Fra skolens side er der fokus på 

elevinddragelse og 

forældretilfredshed og derfor 

bliver brugen af kommunikation 

undersøgt flere stedet og 

forældre bliver spurgt ad.  

Positivt når lærerne samler 

ugeplanen for fag + lektier i et 

opslag.  
Er det muligt at tage dialogen 

med lærerne på 

forældremøderne om hvordan 

retningslinjerne er?  
Vi har tidligere i skolebestyrelsen 

snakket om, hvordan personalet 

skrev beskeder ud til forældre: 

start, midte og slut - således det 

blev ensrettet for personalet.  
Skulle der opstå en pandemi 

igen, vil det være rart med 

hvordan der sendes beskeder ud 

både fra ledelse, personale og 

forældre.  
Den fysiske dialog med 

lærerne/personalet er savnet.  
 
b) Brainstorm over hvordan vi 

kan få nye medlemmer. 
Sende besked på Aula omkring 

varsling af valg – dette kommer 

med i nyhedsbrevet. Hvad 

kræver det at sidde i bestyrelsen, 

procedure for valget m.m.  
Forældremøderne er et godt 

fora for at øge synligheden i 

bestyrelsen.  
Dagtilbuddet har også forældre 

der er i forældreråd, på den 

måde kan man fortsætte i 

skolen/ før-skolen.     
En slags branding for 

udskolingselever/forældre, så 

det ikke kun er nye forældre der 

sidder i bestyrelsen.  

 
2.2 
a) Carsten udfolder 

problematikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlægning af SFO-

forældreråd og 

Skolebestyrelsensmøde-

deltagelse i 

forældrerådsmøde (FM) 

startes i maj. Tovholderen er 

Karen i samarbejde med 

skoleledelsen. 

 

 
Før-skole møde om en 

måned, hvor dette tages 

med.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er ikke tid til at drøfte i 

aften, men Carsten 

eftersender 3 filer og så 
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Hvis man kender nogen der har 

forstand på at søge fonde, må 

man meget gerne rette 

henvendelse til Karen.  
 

  

kommer punktet på 

dagsordenen til drøftelse på 

næste møde ved forholdsvis 

SFO forældreråd og 

skolebestyrelsen.  
 
Bestyrelsen kan sende en tekst 

til Allan som gerne vil tage 

kontakt til forskellige medier, 

hvis han har opbakning 

herfra.  

3. Nyt fra Underudvalg: 

 

Opfølgningsrunde fra 

formænd: 

 

Skolefest 
Høringssvar  
Kommunikation mellem 

forældreråd 
Kommunikation mellem skole 

og hjem 

Udarbejdelse af økonomisk 

handleplan 

Kantinedrift 

Miljøudvalg 

Rettighedsudvalg 

Trafik  

Arbejdsdag 

Hvor mange underudvalg kan 

blive til et cafébord til 

pædagogisk lørdag d. 5/3-22 kl. 

9.00 til frokost (der er bestilt 

frokost til jer også).  

 
Personaletsdag – Rene  
 

Arbejdsdag – Karen  
 

SFO forældrerådet, er besøgt her 

til aften.  
 
Skole og Forældre - intet nyt  
 
Trafiksikkerhed: intet nyt 
 

Skolefest: d. 28/4-22, som 

afholdes hvor forældrerådenes 

mening tæller. Tema: gallafest.  
 

Høringssvar: intet nyt  
 
Kommunikation mellem 

forældreråd – der er en mappe 

på vores drev: Sabro-

Korsvejskolens skolebestyrelse --> 

Underudvalg --> kommunikation 

mellem forældreråd og 

skolebestyrelse  
 

Kommunikation mellem skole og 

hjem: Der har været et møde i 

en forældregruppe og et 

kommende møde i en 

ledelsesgruppe. Ønske om at 

stille op med et cafébord til 

pædagogisk lørdag. 
 

Link til drev: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/0AFWy5M6jI9KaUk9P

VA  

 
Lejf er stadig aktiv i hans 

udvalg, selvom han ikke er en 

del af skolebestyrelsen 

længere.  
 
Sanne og Henrik har et bord. 
(kommunikation mellem skole 

og hjem)  
 

Annie snakker med elevrådet 

- Rettighedsudvalget med 

Anders.  
 

Sabro Skoles venner – Karen. 

Med underpunkt: fonde  
 

Skolefest: kunne være 

interessant med en drøftelse 

om hvad vi reelt gerne vil 

med skolefesten, hvor stort 

skal det være? Hvad vil 

personalet, eleverne og 

forældrene?   
 

https://drive.google.com/drive/folders/0AFWy5M6jI9KaUk9PVA
https://drive.google.com/drive/folders/0AFWy5M6jI9KaUk9PVA
https://drive.google.com/drive/folders/0AFWy5M6jI9KaUk9PVA
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Udarbejdelse af økonomisk 

handleplan: Vi har mere end 5 % 

overskud, så derfor skal der laves 

en handleplan for hvordan disse 

penge skal bruges. Ansættelse af 

en ekstra lærer, kantinen skal 

opgraderes, klubben skal rykkes 

væk fra skolen så lokalerne kan 

komme tilbage til skolen, der er 

stigende udgifter til specialskoler, 

ansættelse af elev til teknisk 

service og en ny traktor.  
SFO har også ekstra penge, som 

skal bruges til at ansætte en 

ekstra pædagog.  

 
Kantinedrift: skal der være 

industrikøkken. Politisk har der 

været sagt at børn fra 

ressourcesvage familier der har 

brug for at få lidt morgenmad 

eller andet, skulle have mulighed 

for dette.  
Et ønske fra eleverne om at 

kunne sidde i kantinen og spise, 

hvilket kunne mindske besøgene 

til Rema.  

 
Miljøudvalg: Lisette er blevet en 

del af miljøudvalget i stedet for 

Christina fra SFO.  
 
Rettighedsudvalg: Der er sendt 

brev til elevrådspostkassen.  

4. Læringssamtale ved Pernille og 

Karen 

Feedback fra  

 Pernille og Karen var med som 

forældre til læringssamtale med 

kommunen. Der var lærer og 

pædagoger med som 

reflekterende team.  
Emnet var forældretilfredshed.  
Der blev kigget på data og 

taget rundbordsnakke.  
Aftalen blev at invitere forældre 

ind til interview omkring 

forældretilfredshed.  

Referat kan eftersendes.  

 
Evt. Invitere SLF personerne 

med til mødet hvor punktet er 

på igen.  

7. Eventuelt (2) 

(punkter meddelt forud for 

møde overfor mødeleder) 

  

 

Bestyrelsesweekend: 17.9.21 – 18.9.21 
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25.8.2021, 12.10.2021, 23.11.2020, 15.12.2021 (aflyst), 18.1.2022 (aflyst), 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 

 

Kommende skolebestyrelses punkter (ud over faste punkter): 

Sproget v/René – René melder ud hvornår han er klar med data og at tage det på 

bestyrelsesmøde. 

Over et par møder har vi drøftet at der i visse sammenhænge. Langt fra alle, men er en tendens 

til forråelse af sproget. Hvordan kan vi som skole håndtere at tendensen ikke tager over. 

 

 


