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Dagsorden 
 

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referat  

Leander repræsenterede 

elevrådet som suppleant for 

Otto. 

Godkendt, referat 

gennemgået her til aften. Vi 

mangler at følge op fra 

referaterne fra pædagogisk 

lørdag (Allan).   

2 Sidste nyt– orienteringspunkt 

uden drøftelse (30): 

 

- Elevrådet v/Otto og Ahmed 

- Undervisning v/Annie 

- SFO v/Lisette 

- Ledelsen: herunder økonomi 

og opdatering om Corona-

situationen på skolen 

v/Carsten 

- 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 

Elevrådet:  
Leander sidder med i dag og har 

været i elevrådet siden 4. klasse. 

Skolefodboldturnering er i gang 

med at blive planlagt. Der bliver 

en dag for indskolingen og en 

dag for udskolingen. Datoen er 

ikke på plads endnu.  
Møde omkring nye legepladser i 

udskolingen, gyngerne, 

kunstgræs på fodboldbanen. 

Der var mange der var 

interesserede i at være med i 

legepladsudvalget.  
Hvordan gør man med valg til 

elevrådet når man sidder i nye 

klasser og ikke kender alle i 

klassen godt nok til at kunne 

stemme på dem?  
Leander kommer med en ide om 

at brande 

elevrådsmedlemmerne ude i 

klasserne.  
 

Undervisning:  
Fagfordeling. Skolefesten d. 28. 

April. Jordens dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde Skolebestyrelsesmøde 

Dato Mandag den 28. Marts 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, 
Annie Eriksen, Ahmad Chadi Mansour, Otto Vesti Krogh og 
Carsten Aude 

Fraværende Otto Vesti Krogh, Karen Larsen, Sanne Klit, Gitte Overgaard 
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Bæredygtighedsuge. Legeplads. 

Evaluering af corona, hvad kan 

vi tage med videre? Evaluering 

af skolens struktur – 

indskoling/udskoling. De fleste er 

positive over den struktur der er 

nu med indskoling og udskoling 

grundet de få skift og 

relationerne til børnene.   

Indsatsområde, hvordan sikrer vi 

at elevernes stemme. 

Klassekonference kan bruges til 

at arbejde med klassen 

fællesskab. Afgangsprøverne: 

der er mere ro på eleverne nu.   

 
SFO:  
Sommerfest prøver vi i år med d. 

26. August.  Heldhedsplan er 

taget op i SFO forældrerådet. 

Indmarch til byfesten. 

Hjemsender rollen drøftes - hvad 

er forventningerne. 

 

Ledelsen:  

Skoleåret går ind i sit sidste 

kvartal hvor vi kan afslutte 

klassekonferencer i alle klasser, 

der er gang i MUS/LUS, igangsat 

en fagfordelings- og 

skemalægningsproces. Carsten 

viser procesplan for 

skemalægning. Carsten 

orienterer om at han ser på 

økonomien sammen med Jette, 

da det kan komme til at betyde 

noget at være en klasse mindre 

samtidig med at der er stor 

usikkerhed på de fysiske rammer: 

FU/FO ind på skolen, 

kantineforhold etc.. 

AN og LA gør klar til initiativer til 

investerering i udeområder.   

 

Sabro skoles venner: Fik gode 

input på pædagogisk lørdag.  

 

Fællesrådene:  
Sabro-Fårup: Ingen nye input 
Borum-Lyngby: Ingen nye input.  

 

Formandsskabet: 
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Skolebestyrelsen skal ud med 

deres egne beskrivelser af dem 

selv på en fil.  
Intet nyt fra skole og forældre.  
Karen laver et skriv til de forældre 

vi har fået en henvendelse fra.  
Hvordan læser vi 

skolebestyrelsesindbakken? 

Carsten har på vegne af skolen 

også skrevet til forældrene. Det 

er ikke sådan at vi ikke har 

afgivet svar som skole, men vi 

skal blive mere præcise med at 

afgive skolebestyrelsens svar. 

Vi tjekker skolebestyrelsens 

fællesindbakke. 

Der har fra udskolingsleder Eva T. 

Therkildsen været manglende 

autosvar på Aula, når en person 

er syg anbefales at sætte 

autosvar på.  

Allan bedes løfte denne 

opgave. 

3. Nyt fra Underudvalg: 

 

Opfølgningsrunde fra 

formænd: 

 

Skolefest 
Høringssvar  
Kommunikation mellem 

forældreråd og skolebestyrelse 
Kommunikation mellem skole 

og hjem 

Udarbejdelse af økonomisk 

handleplan 

Kantinedrift 

Miljøudvalg 

Rettighedsudvalg 

Trafik  

Kommunikation mellem 

forældreråd og skolebestyrelse: 

Der har været et møde hvor 

man gerne vil benytte det årlige 

møde med årsberetningen og 

invitere forældrerådene, hvor 

man i samme møde kan give 

forældrerådene information og 

inspiration til at indgå i nogle af 

underudvalgene. 
Gode ideer fra den 

pædagogiske lørdag, hvordan 

kan man skabe forum mellem 

forældreråd og skolebestyrelse. 

Hvordan kommer inputs ind til 

skolebestyrelsen. Synlighed. Et 

sammenkog mellem alt dette 

kunne man præsentere til den 

årlige årsberetning. 

 

4. Opsamling på fællesmøde 

med SFO-forældreråd. 

Herunder helhedsplan som vi 

gennemgår på mødet 

v/Carsten 

Carsten fremviser slides for de 

forskellige tilbud.  

Carsten eftersender filerne - 

også til SFO forældrerådet.  

5. Skolebestyrelsesvalg - tidsplan 

v/Lone 

 Der eftersendes en tidsplan  

6. Arbejdspladsvurdering - 

skoleniveau orientering 

v/tillidsvalgte og skoleledelse 

Arbejdspladsvurderinger har nu 

været rundt i afdelinger og 

drøftet og i MED er der trukket i 
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alt 7 punkter op som tillidsvalgte 

og ledelse vil arbejde videre 

med. 

 

Særligt i udskolingen hvor der har 

skulle ses lidt nærmere på trivslen 

er der aftalt hensigtserklæringer: 

invitationer til MUS og rekvirering 

på specifikke områder. Der har 

været brug for komme en 

tydeligere struktur og synlighed 

imøde. 

SFO ligger fortsat højt 

sammenlignet mellem SFO’ere i 

Aarhus Kommune. SFO har 

aktuelt gode drøftelser – nogle af 

drøftlserne referer til corona-

perioden. Der arbejdes med en 

åben og direkte dialog når der 

er ting der skal forbedres. 

7. Tilsyn med skolens fysiske 

rammer v/Jørn og Michael 

 Udsat 

8. Møde for førskole-forældre 

v/Lisette 

Deltagelse med mange 

forældre. Dejligt. 

Hvidbog for overgange 

præsenteres af ledelsen i det 

nye skoleår. 

9. Planlægning af arbejdsdag 

v/Pernille 

Der er indkaldt til møde sidst i maj  

10. Budgetstatus og drøftelse af 

ønsker og mål for næste års 

indsatser v/alle 

 Udsat 

11. Eventuelt (2) 

(punkter meddelt forud for 

møde overfor mødeleder) 

   

 

Bestyrelsesweekend: 17.9.21 – 18.9.21 

25.8.2021, 12.10.2021, 23.11.2020, 15.12.2021 (aflyst), 18.1.2022 (aflyst), 23.2.2022 (Fællesmøde), 

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 

 

Mulige punkter til næste dagsordenspunkt: Sproget v/Rene, 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.  

 

Udgangstilladelse – Rema med input fra Udskolingen 

 

Fællespostkasse og autosvar rekvireret støtte fra KH og AW  
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Hvor lang tid må der gå, før forældre får svar på en henvendelse. Kan der laves autosvar ved 

fravær?  

 

 


