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Referat 
 

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referat (2 min.) 

 Lars Spangsgaard deltager i 

Annies sted. 

Godkendt. 

2 Sidste nyt– orienteringspunkt 

uden drøftelse (25 min.): 

 

- 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 

Undervisning:  

Fagfordeling for næste skoleår.  
Der afvikles stadig 

klassekonferencer. Ledelsen 

melder noget ud sidst i april 

omkring 7. årgang. Det forventes 

at der skal ansættes en lærer 

mere næste skoleår. 

 
SFO:  
Basketball forløb for 0. + 1. 

årgang 
Fritidspædagogisk vision – 

hvordan vil vi arbejde mere med 

dette fremover.  
HK er sygemeldt. CH tilbage.  

 

Ledelsen:  

I samarbejde med UngIAarhus 

arbejdes der på 1. runde af 

udbygningsplaner inkl. 

kapacitetsmæssige forhold. 

Forhindringen er i første omgang 

at UngIAarhus får bevilliget 

dispensation for at rykke ind i 

kælderen med forventning om 

senere udgravning til mere 

lysindfald.  

 

 

Møde Skolebestyrelsesmøde 

Dato Onsdag den 20. April kl.18:30-20:00 

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 Elevrådet, Annie Eriksen 
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Sabro skoles venner:  
Der skal søges fonde. Her får vi 

hjælp fra Allan til at søge en 

projektleder til dette.  

 

Fællesrådene:  
Der har været besøg fra Ib der 

inviterer til samarbejde om 

kommunalt areal bag 

vandværket ved trampestien.  
 

Borum-Lyngby: Der er talt om 

muligheden for at starte en 

daginstitution i Borum.  

 
Sabro-Fårup: Der er møde d. 

26/4.  

3. Nyt fra Underudvalg (15 min.) 

 

Opfølgningsrunde fra 

formænd: 

 

Skolefest 
Høringssvar  
Kommunikation mellem 

forældreråd og skolebestyrelse 
Kommunikation mellem skole 

og hjem 

Udarbejdelse af økonomisk 

handleplan 

Kantinedrift 

Miljøudvalg 

Rettighedsudvalg 

Trafik  

 

Nedsættelse af nyt 

underudvalg (Nyt): 

Arbejdspladsudvalg (herunder 

tilsyn med teknisk/administrativ) 

Skolefest: 
I år er det gratis aktiviteter og der 

er heller ingen finansiering til 

aktiviteten i klassen. Det er hørt 

fra flere, at der manglede noget 

sammenhold i klassen med 

spisning, osv.  

 
Høringssvar:  
Allan arbejder på et, som 

bestyrelsen også forventes at 

skrive under på.  

  
Kommunikation mellem 

forældreråd og skolebestyrelse: 
Der var møde i går. Der er 4 

gode ideer: folder “velkommen 

til forældrerådet”, 

forældrerådene kan blive 

involveret i vores underudvalg. 

Årsberetningen skal smeltes 

sammen med et foredrag som 

kan lokke lidt og så skal 

forældrerådene inviteres. 

Årsberetningen skal komme i 

foråret/inden sommerferien.   

 
Kommunikation mellem skole og 

hjem: 
Intet nyt.  

 
Udarbejdelse af økonomisk 

handleplan: 

 

Pernille snakker med Anders 

og så skal der en fælles 

udmelding.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Skolebestyrelsen nikker ja til, at 

dette er en god ide.  
Allan vil gerne være en del af 

dette udvalg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allan vil gerne være en del af 

dette udvalg.  
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Byggeriet, er der nogle penge 

som skal bruges nu?  
EEG - børn der bliver 

adfærdstrænet visuelt.  
2-voksen.  

Der er større spredning i 

fagligheden i udskolingen – et 

ønske om et få et fagligt boost.  
 
Kantinedrift: 
 

 
Miljøudvalg: 

 
Rettighedsudvalg: 

 
Trafik: 

 
 
Nedsættelse af nyt underudvalg 

(Nyt): Arbejdspladsudvalg 

(herunder tilsyn med 

teknisk/administrativ): 
Skolebestyrelsen har tilsynspligt 

og der er en rød APV ved 

teknisk/administrativ. Hvem 

kunne tænke sig at være med i 

udvalget?  
 
Vi skal huske at tænke over, hvor 

meget fylde der er på de 

forskellige udvalg. Og hver gang 

der kommer et nyt udvalg på, 

kan man se igennem om der er 

nogle der skal udfases.  

 
 
Skolebestyrelsen vil gerne 

have det faglige boost på, 

som et punkt på en 

dagsorden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Spangsgaard, Rene, 

Karen og Lone vil gerne være 

med i udvalget.   
 
 
 
 
 
 
Punkt til dagsorden.  

4. Årsberetning v/Karen (5 min.) 

Det indstilles at årsberetning 

udsendes sammen med 

nyhedsmail fra skolebestyrelsen  

 

Der har været snak om at 

kombinere med et foredrag og 

forældreråd.  
 

.  

5. Skolebestyrelsesvalg – tidsplan 

eftersendes v/Lone og Karen (5 

min.) 

18 maj frist for opstilling  

Ved kampvalg: 

31. maj præsentation af 

kandidater 

6. juni - 17. juni valg - forgår 

elektronisk 

20. juni resultat af valget 

offentliggøres.  

 

Følgende er på valg: 

Skal valget have en kortere 

varighed?  

Forslag: Valget starter d. 6. og 

så en uge frem.  

Offentliggørelse tilsvarende 

tidligere.  
Vi giver Karen mandat til at 

bestemme.   
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Anders - genopstiller 

Sanne - genopstiller ikke 

Henrik - endnu ikke besluttet 

Pernille - genopstiller 

Karen - genopstiller 

 

Ikke på valg: 

Gitte, Lone og Rene 

Pernille er blevet kontaktet af 

en forældre der gerne vil stille 

op.  

6. Engagement forældre-skole 

v/formandskab (5 min.) 

Kan annoncering af 

skolebestyreslesvalg gøre at 

SFO-forældreråd og 

klasseforældreråd bliver mere 

aktive? 

 

 

Se indlæg fra Henrik. 

Underudvalg kommunikation 

mellem forældreråd og 

skolebestyrelse.  

7. Princip for trivsel v/Lone (11 

min.) 

Formandskabet har bedt om 

to 5 minutters oplæg der skal 

danne baggrund for refleksion 

over om vi kan lave et princip 

for trivsel eller arbejde videre 

med en handleplan. 

Henrik med egenfortælling (5 

min.) 

Carsten med på trivsel i 

udskoling (5 min.) 

Præsentation fra formandskab 

om mulig bevægelse frem mod 

et muligt princip for trivsel. 

 

Henrik deler erfaringer fra egne 

børns skolegang og fra input fra 

forældreråd i 2. klasser. Begge 

erfaringer peger mod behov for 

princip for trivsel. 

 

Carsten: henviser til et dokument 

for selvskade og spiseforstyrrelser 

der er igangsat, der henvises til 

igangsatte arbejder med MOT, 

Mentorvejledning og der 

henvises til data fra den nye 

nationale trivsels og 

sundhedsundersøgelse der er på 

vej. På grund af tidspres idet 

Henriks indlæg to længere tid 

kan skolebestyrelsen sætte mere 

tid af til opsamling på Carstens 

indlæg. 

Er det muligt at lave et princip 

som kan bruges til noget for at 

sikre trivsel i klassen? 

Punkt på næste dagsorden, 

hvor alle har reflekteret inden.  
Henrik sender kommentar til 

Carsten omkring udfordringen 

med tosprogede forældre, 

samt ide med at der er 

mange arrangementer med 

forældre op til 

klassesammenlægning.  

8. Opfølgning Fællespostkasse 

og autosvar v/Carsten (2 min.) 

 

Svarfrister fra fællespostkasse? 

Kan der laves autosvar ved 

fravær?  

 Der er ingen svarfrister og der 

kan sættes autosvar på.  

9. Udgangstilladelse – Rema 

v/René (9 min.) 

Der er allerede et princip hvor 

der arbejdes med at 

udskolingselever selv tager et 

medansvar. 

Skolen har tilsynspligt med 

børnene på skolens område. 

Så når barnet forlader skolens 

område, så bliver det 

forældrenes ansvar.   
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10. Sproget v/Rene (9 min.) 

Over et par møder i efteråret 

blev det berørt at der i visse 

sammenhænge. Langt fra alle, 

men i nogle er en tendens til 

forråelse af sproget. En 

forråelse der påvirker både 

forældre og pædagogisk 

ansatte. 

Hvordan kan vi som skole 

håndtere at tendensen ikke 

tager over. 

René henviser til et par artikler: 

Der er pædagoger og 

psykologer på den ene side – 

hvor de henviser til at det der er 

en sproglig glidning som man 

skal tage sig af. 

Sprogforskere henviser til at der 

er en mere nærtagen kultur 

(følsomme) og krænkelsesparat 

kultur. 

 

Der tales om at forældre har 70-

80% af ansvaret. 

 

Der henvises til 

litteraturundervisning hvor der 

fagligt udtrykkes ukvemsord og 

forældre oplever at det kan 

berettige et volumiøst sprog. Der 

henvises fra fagpersoner at det 

er sprogblomster. 

Det drøftes at den digitale 

verden udfordre sproget og at 

der er forskelle på sprog. I det 

nære sprog mellem professionel 

og barn/elev anbefales det ud 

far ét eksempel fra ét lan-party 

at sætte tydeligere grænser for  

”træls” sprog overfor lærere. Jf. 

René indlæg skal noget af 

ansvaret tilbage til forældre. 

Sproget skal italesættes af alle 

voksne i og omkring skolen. 

Både i de åbne miljøer og 

særligt derhjemme. De 

professionelle skal også være 

parat til at sætte den nære 

grænse. 

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:  

Holddeling nyt punkt  

Sproget skal genbesøges 

Revision af udvalg – nye, standby e.lign. 

Skolebestyrelsesvalg 

Princip for trivsel 


