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Dagsorden 
 

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referat 12. oktober 

  Referatet fra sidst skal sendes 

ud, læses igennem og 

lægges op på hjemmesiden.  

2 Sidste nyt– orienteringspunkt 

uden drøftelse (30): 

 

- Elevrådet v/Otto og Ahmed 

- Undervisning v/Leif 

 

 

- 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:  
Elevrådspostkassen skal lanceres 

med video og plakater. Ny 

elevrådslærer, som vil have at 

elevrådet er mere valgfrit så der 

ikke behøver være to pr. Klasse.  

 

 

Lejf afvikler sit sidste SKB-møde i 

denne omgang for at give 

depechen tilbage til Anni Eriksen. 

Corona er blevet en del af 

hverdagen. Vi er delt mere op 

end vi plejer, ikke fordi det er et 

krav men fordi vi er forsigtige.  

 

SFO: 
Når der er smittetilfælde i en 

klasse, så isolerer vi denne 

klasse/årgang i SFO tiden.  
Der skal fortsat holde afstand, 

god hygiejne, der skal vaskes og 

sprittes af.  
Nye ansigter: Marlene og Fatih.  
 
Ledelse:  
Corona fylder meget på skolen 

for tiden da smittetallet er 

 

Møde Skolebestyrelsesmøde 

Dato Tirsdag den 23. November 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, Leif 
Kühl, Ahmad Chadi Mansour, Otto Vesti Krogh og Carsten Aude 

Fraværende  
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stigende. Skolen ligger på 14 

tilfælde pr. uge, det er først på 

15 smittetilfælde pr. uge at der 

bliver reageret med restriktioner.  
Der er mange processer for 

tiden.  
Personalet bliver holdt adskilt - 

særskilte pauserum, aflysning af 

julefrokost m.m. Netværksmøder 

afholdes stadig.  
 

Sabro skoles venner:  
Der har været en kampagne for 

at få flere forældre til at melde 

sig ind og det gav en fordobling 

af indmeldelserne.  
D. 7. december skal der laves en 

plan for hvad der skal laves i 

udeområderne.  
 

Fællesrådene:  
Borum-Lyngby: Der kommer en 

cykelsti til januar. Udfordringer 

ved kringlen, hvor folk læsser 

affald af. Hastighedsdæmpning. 

Der har været vælgermøde i 

forbindelse med 

kommunalvalget.  
 

Sabro-Fårup: Der er intet nyt. Evt. 

Et lyskryds, men der er tvivl om 

hvor pengene skal findes.  
 

Formandskabet herunder nyt fra 

skole og forældre:  
Online generalforsamling i skole 

og forældre. Konstituering i 

morgen. Følgegruppe for at 

nytænke PPR.  
 

3. Nyt fra Underudvalg: 

 

Opfølgningsrunde fra 

formænd: 

 

Skolefest 
Høringssvar  
Kommunikation mellem 

forældreråd 
Kommunikation mellem skole 

og hjem 

Skolefest: Der er ikke noget nyt, 

men der holdes møde i januar. 

D. 28/4 afholdes der skolefest.  

 
Høringssvar: Kom gerne med hint 

hvis I opstøver noget.  
 
Kommunikation mellem 

forældreråd og: Fortrækkes der 

onlinemøder og ønske om input.  
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Udarbejdelse af økonomisk 

handleplan 

Kantinedrift 

Miljøudvalg 

Rettighedsudvalg 

Trafik  

Kommunikation mellem skole og 

hjem: Lars bliver rykket for dette.  
 
Økonomisk handleplan: Der har 

ikke været nogen mødet siden 

sidst. Møde d. 7. december med 

en anlægsartitekt.    

 
Kantinedrift: Der har ikke været 

møde.  
 
Miljøudvalg: Der har ikke været 

møde siden sidst.  
 
Rettighedsudvalg: Der har ikke 

været møde siden sidst.  

Et lille brev til elevrådet i deres 

postkasse.  
 
Trafik: Spørgeskema til 

forældrene omkring kørsel til/fra 

skole. Snak med politiet omkring 

at der køres stærkt på 

Stillingvej/Sabro skolevej. 
Rene vil snakke med Ib omkring 

et pudebump i fodgængerfeltet. 

Astrid Yatz.  

 

4. Forretningsorden v/Karen 

Bringes for skolebestyrelsen for 

anden gang (1. gang 

skolebestyreslesweekenden) 

Karen har sendt ud og den skulle 

læses inden mødet.  

Den er vedtaget.  

5. Kommunikation fra 

skolebestyreslen v/Pernille 

Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen 

for at synliggøre os og vores 

arbejde. Første nyhedsbrev bliver 

en slags fakta ark. Det vil 

udkomme hver 3. måned.  
Skolens 

kommunikationsmedarbejder 

hjælper med det første brev.  
 
Finde et logo der kæder det 

sammen med skolen og som er 

genkendelig for forældrene.  

Kommer ud i starten af næste 

uge.  

Pernille vil gerne skrive 

nyhedsbrevet, men med input 

fra hele skolebestyrelsen. 
 

 

 

 

Allan taler med nogle 

grafikker.  

 

Synliggørelse på tavlen ude i 

forhallen.   

6. Læringssamtale med 

skolebestyrelsens deltagelse 

24. november v/Pernille og 

Karen 

Kvalitetsrapporter i forhold til 

folkeskoleloven. Et 

styringsredskab i kommunerne for 

at styre skolerne.  
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Orientering om deltagelse i 

læringssamtale - det der i 

nogen til har være i Aarhus 

Kommunes pipeline og 

erstatter lokale 

kvalitetssamtaler med 

deltagelse af rådmand 

 

Se powerpointfil som eksempel 

på data: Sundheds- og 

trivselsdata i Aarhus Vest. 

Forældretilfredshed er temaet 

på mødet.  
Karen og Pernille deltager på 

mødet i morgen som forældre. 

Udover dette deltager to lærer 

og en pædagog.  

 
Forældretilfredshed i 

undervisningen - spørgsmål 2 og 

5 i det datamateriale der 

medbringes.  
 
Trivsels- og sundhedsdata som 

blev sendt ud i foråret bliver 

anden del af datamaterialet.  

7. Årshjul 

Opfølgning på 

skolebestyrelsesweekend 

v/Lone og Karen 

Næste møde er fælles sammen 

med SFO forældrerådet, da der 

skal være to af disse om året. 

Teamet er kommunikation, her vil 

vi gerne invitere Allan.  

Snakke Aula, hvad giver mening 

for forældre?  
Rekruttering af medlemmer til 

skolebestyrelse og SFO 

forældreråd.  

Manglende helhedsplan for 

skolen. Ulrik for Ung i Århus 

kommer i sidste del.  
 
Forslag om at tage trafik op 

omkring meget trafik ved Sabro 

Hallen om morgenen / kys og 

kør.  

Carsten sender ud til 

gennemgang af datoer.  

 
Invitere Allan til mødet d. 

15/12-21.  

8. Mobil og it-politik v/Lejf 

 

Vi har i skolebestyrelsen fået en 

oplevelse af fra elever og 

egne oplevelser at der 

mangler en stringent 

håndtering af mobiler i 

undervisning og elevpauser. 

Der kan være tendens til at 

eleverne med direkte adgang 

til devices bliver decideret 

fysisk inaktive og ikke 

interagerer direkte. Hvordan 

kan vi understøtte en sundere 

skolegang. 

Oplæg fra Lejf.  

Der er allerede et princip, som 

giver klasserne lov til at lave 

deres egne regler for mobiler.  
 
Der er sundhedsfaglige 

argumenter for, at det er usundt 

for børnene at sidde med 

hovedet bøjet i telefonen. 
 

 Hvad med Smart Watches?  

 
Eleverne har også en 

dannelsesrejse i form af denne 

teknik.  
 

Skal det med i nyhedsbrevet? 

 
Det skal drøftes med 

elevrådet og vi skal have dem 

med på ideen.  
 
Der kvitteres rundt om bordet 

for at gå videre med dette.  
 
Det skal forbi de 

pædagogiske ledere.  
 
Alle hjælper hinanden med at 

stå op for dette punkt, hvis der 

kommer henvendelser for 

forældre.  



 
 
 
 

Side 5 af 5 

 

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

 

 

Skal holdninger vejes i 

forældrerådene?  
Det er en beslutning der skal 

tages for sundhedens og 

undervisningens skyld.  

9. Sproget v/René 

 

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. 

 Udsættes.  

10. Eventuelt (2) 

(punkter meddelt forud for 

møde overfor mødeleder) 

Hvordan deler vi dokumenter?  

Google drev er et godt sted, 

men det kræver at alle har en 

Google konto/mail. 
  

 

 

Bestyrelsesweekend: 17.9.21 – 18.9.21 

25.8.2021, 12.10.2021, 23.11.2020, 15.12.2021, 18.1.2022, 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 


