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Dagsorden 
 

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af 

dagsorden og referat (2 

min.) 

Rune Nygaard Tørrild deltager som 

suppleant for Lisette Pedersen 

Godkendt referat.  

Godkendt dagsorden.  

2 Sidste nyt– 

orienteringspunkt uden 

drøftelse (25 min.): 

 

- Elevrådet v/Otto og 

Ahmed 

- Undervisning v/Lars 

- 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: Der arbejdes med at 

præsenterer en ny 

elevrådskontaktlærer frem til næste 

møde. 

Der blev afviklet en flot sidste skoledag 

af årets 9. klasser. 

 

Undervisning: Fagfordeling fylder 

meget med 17 nye ansatte i kollegiet 

og der vil vilkårligt pga. mange nye 

være mange ændringer her året efter 

ansættelserne. Samtidig forbereder 

skolen ansættelser af nye lærere med 

én klasse mere næste år. 

Stillingsopslag forrykker også på 

fagfordelingen. Endelig skal der tages 

højde for tilbagevenden fra barsler.  

 

SFO: Der arbejdes med sociale 

årsplaner som oplæg til arbejde 

næste skoleår, således at der er en 

social årsplan fra 0.-3. klasse fra 

skoleårets start – emnerne er 

eksempelvis: brug af mobiltelefon der 

også fordre et social ansvar etc. I SFO 

arbejdes der også med 

sociodiagrammer for at 

pædagogerne sikre at hvert eneste 

 

Møde Skolebestyrelsesmøde 

Dato Onsdag den 24. Maj 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, 
Lars Spanggaard, Ahmad Chadi Mansour, Otto Vesti Krogh og 
Carsten Aude 

Fraværende Sanne Klit, Lars Spanggaard, Ahmad Chadi Mansour, Otto Vesti 
Krogh, Lisette Pedersen 
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barn ses i hverdagen. Ved 

opfølgninger ses der tegn mellem 

pædagoger på at SFO når længere 

omkring hvert barn ved at arbejde 

med denne metode. 

Rollespil er en af SFO’s temauger. 

Ugen går over scenen i næste uge 

(vores tilbagevendende eventyr over 

en hel uge). 

Smartwatches drøftes som noget der 

ikke hører sig til i SFO. Der er 

opbakning fra SFO-forældreråd til at 

det ikke hører hjemme i SFO. 

 

Ledelsen - herunder økonomi: 

Gør opmærksom på at 

Underudvalget der varetager høringer 

skal være opmærksom på høringen: 

Høring Bredere Børnefællesskaber. 

Der er ny stillingsopslag på vej: ny 

børnehaveklasseleder (LA), 

indskolingslærer (LA), pædagog (AN), 

udskolingslærer (AE), udskolingsleder 

(CA) – sidstnævnte er der 1. samtaler 

til 15/6, test imellem til 2. samtale 27/6. 

Til sidstnævnte forventer ledelsen at 

formandskab at deltager. Øvrige 

stilling henvender pædagogiske 

ledere sig direkte til 

bestyrelsesmedlemmer for involvering 

i. 

 

Aktuelt arbejdes der økonomisk med 

afvikling af akkumulerede gæld 

næste skoleår. Vi gør et større indhug, 

d.d. kr. 1,8 mio., ved blandt andet 

opnormering af ResHus og flere 2 

voksentimer. 

Der arbejdes for at indkalde 

økonomiudvalg før sommer. 

 

Digitalt fællesmøde: 14. marts 2023 er 

noteret som rammesat til temaet 

digital dannelse: her er de eksterne 

PPR, Socialrådgiverer og 

Sundhedsplejen d.d. inviteret til 

bidrag. Vi forventer de byder ind med 

løft i foråret.  

 

Sabro Skoles Venner: 

Glad forening der skal til at bygge nye 

legepladser her til sommer. Der 

https://deltag.aarhus.dk/hoering/analyse-af-bredere-boernefaellesskaber-loesningsmuligheder
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arbejdes med lokale firmaer der 

inddrages i forhåbning om mer-

økonomi samt plan om første spadstik 

hvor der sammen med skolens gøres 

et ekstra slag for indsatsen. 

 

Fællesrådene; 

Sabro-Fårup: intet nyt 

Borum-Lyngby: intet nyt 

 

Formandsskabet – herunder nyt fra 

Skole & Forældre: Møde med 

deltagelse af formandskabet til 

ekstraordinært forældremøde med en 

specifik klasse. Der tales ind i en 

kontekst hvor der har været mange 

skift af ansatte ind i pågældende 

klasse. Der tales ind i 

kommunikationen og forbedring af 

denne. Skolen er lydhør. Der henvises 

også til berettigede omstændigheder 

og også til et anstrengt arbejdsmiljø 

for ansatte der gør at sagen ikke 

alene kan pålægges de 

professionelle. På mødet blev der 

spurgt til skolebestyrelsens mening ind i 

dette og svaret var at der var 

forståelse for skolens vilkår ind i at gøre 

det så godt som de nu kan. 

Formandsskabet har appellere til at 

der i højere grad sker henvendelse i en 

god tone og man sammen forsøger at 

finde de gode løsninger. 

Klassen er stillet i udsigt af få støtte ind 

i klassen og skolen har fulgt op på 

både støtte til etablering af et godt 

læringsmiljø og der er udarbejdet en 

handleplan som forældre også er 

adviseret om. Der arbejdes med 

forhåbninger om at forlænge med 

kontaktlærere. 

3. Nyt fra Underudvalg (15 

min.) 

 

Skolefest 

Høringssvar  

Kommunikation mellem 

forældreråd og 

skolebestyrelse 

Kommunikation mellem 

skole og hjem 

Skolefest:  

Der er påbegyndt evaluering af 

skolefest. Der er sendt spørgeskema 

ud for 0.-5. kl., forældrerådene har 

været inviteret til møde 23/5 og 

udskolingselever inddrages i survey. 

Vi skal nå at have en survey med på 9 

klasserne inden de går ud.  

  

Høringssvar: 6 Juni - høringssvar på 

Vi skal nå at have lavet en 

survey på 9 klasserne inden de 

går ud.  
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Udarbejdelse af 

økonomisk handleplan 

Kantinedrift 

Miljøudvalg 

Rettighedsudvalg 

Trafik  

Arbejdspladsudvalg 

(herunder tilsyn med 

teknisk/administrativ) 

bredere børnefællesskaber. bredere 

børnefællesskaber 

 

Kommunikation mellem forældreråd 

og skolebestyrelse: 

3 steps-model: i) evaluering af 

skolefest, ii) møde med forældreråd i 

det nye skoleår (efter valg) – med 

intro til skolebestyrese og 

forældrerådsrollen iii) oplæg: hvor alle 

inviteres 14. marts 2023 med oplæg fra 

Foreningen Digital Dannelse om 

hvorledes vi passer på vores børn og 

unge i mediehavet. Indledes med 

Karen og Carsten siger noget i 30 min. 

og følges op af foreningen på oplæg: 

1½ time. 

Der ønskes en kommando 

forplantning ind kommunikationen 

mellem skole og hjem – Vi har Allan 

(vores kommunikations medarbejder) 

til at administrerer og tilse den proces. 

 

Kommunikation mellem skole og hjem: 

Ovenstående udvalg og dette udvalg 

slås fremadrettet sammen. 

 

 

Udarbejdelse af økonomisk 

handleplan: Det kunne ønskes at Jette 

kan komme med på et kommende 

møde for at give medlemmer et godt 

indblik i økonomien.  

 

Kantinedrift: på de sociale medier er 

der startet en salatbar. Der spørges 

ind til hvornår børnene kan møde op i 

kantinen igen. 

 

 

Miljøudvalg: intet nyt 

 

Rettighedsudvalg: intet nyt 

 

Trafik: intet nyt – René afventer en 

leder er kan hjælpe udvalget i gang.  

 

Arbejdspladsudvalg (herunder tilsyn 

med teknisk/administrativ): René, Lone 

og Karen melder sig til udvalget. 

Udvalgte definerer selv opgave i ét 

kommissorie. Omdrejningspunktet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluttet at de to 

kommunikationsudvalg slås 

sammen. 

 

 

Jette inviteres til møde med 

undervisningen. 

 

 

 

Fra kantinen meldes det ud 

hvornår der kan genåbnes for 

de yngste. 

Skolebestyrelsen anbefaler at 

der er en af de medarbejdere 

satte sig i udvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karen, Rene og Lone er i 

udvalget. 

 

 

 

https://deltag.aarhus.dk/hoering/analyse-af-bredere-boernefaellesskaber-loesningsmuligheder
https://deltag.aarhus.dk/hoering/analyse-af-bredere-boernefaellesskaber-loesningsmuligheder
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bliver trivsel. Der overvejes at 

kombinere udvalgene omkring 

kommunikation. Karen, Rene og Lone 

melder sig til udvalget. 

 

 

 

 

 

Alle udvalg evalueres efter 

sommerferie - efter at den nye 

skolebestyrelse er valgt og er 

konstitueret. 

4.  Principper 

 

Status 

Skal der nedsættes et 

udvalg for principper? 

Revision af udvalg – nye, 

standby e.lign. 

 

Skal der på baggrund af 

sidste dagsordenspunkt 

omkring trivsel 

udarbejdes ét princip for 

trivsel.  

Vi går fra mange sider i en fil til nu at 

have ét princip pr. side. Principperne 

forventes at kunne ligges ud revideret i 

efteråret. 

 

Principper nævnes som noget der i 

fremtiden kan efterleves. 

 

Det kan overvejes at arbejde med en 

pixiudgave af et princip for trivsel.  

Ideen om pixiudgave danner 

genstand for forslag om at arbejde 

med liste over processerne (en 

opskrift). 

Alternativt kan der arbejdes med 

nedsættelse af et udvalg hvor der kan 

arbejdes hen mod et princip. 

 

Det foreslås at de to 

kommunikationsudvalg erstattes at et 

samlet trivselsudvalg. 

 
Der argumenteres for at man i 

kommunikationen mellem skole og 

hjem bruger nogle af de gode råd der 

ligger i ”forældrefiduser” hvor man 

ikke indskriver forældre som bestillere 

af en ydelse – men som bidrager til at 

løfte opgaven sammen med de 

professionelle. 

 
Der tilgår et større arbejde til 

efteråret om principperne der 

aktuelt er under ændring i 

både set-up og til 

præsentation for 

skolebestyrelsen i én første 

”næste-udgave” på 

bestyrelsesweekend til august. 

 

Det er ikke sikker der kan nå at 

udarbejdes et princip for 

trivsel, men det er ambitionen 

at man vil arbejde med det i 

efteråret. 

5. Skolebestyrelsesvalg – 

tidsplan eftersendes 

v/Lone og Karen (5 min.) 

Lone, Gitte og René ikke på valg. 

Anders, Karen, Henrik og Sanne er på 

valg. De to sidstnævnte opstiller ikke. 

 

To suppleant pladser: Pernille og 

Henrik 

 

På valg (nye kandidater kursiveret):  

- Pernille  

- Anders 

- Karen 

Alle i skolebestyrelsen 

tilsluttede sig tidsplan og René 

blev valgt som den der ikke 

var på valg der skulle forestå 

tilsyn med valgperioden blev 

afsluttet og skulle kontrollere 

valgresultat forud for 

offentliggørelse. 
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- Claus Folsach (Marius 1C, 

Mathilde 4B) 

- Lisbeth Andersen (Caroline 4A, 

Ida 2C, Emma i førskole) 

- Rune Bruun Ferneke-Nielsen 

(Oliver 1B) 

- Camilla Folsach (Lola O. klasse 

efter sommerferien) 

 

Frist til indlevering af billede og 

præsentation 24. Maj kl. 12. Udvidet 

frist: 25. Maj kl. 23.59 (én indlevering 

mangler). 

 

Valgperioden er fra 6. – 9. juni. Hver 

forældre har én stemme. Kontoret på 

skolen opsætter link til valg i TEA, Allan 

deler på AULA til alle forældre d. 6. 

maj (2. Pinsedag). 

 

På sidste optællingsdag er der én fra 

bestyrelsen, der sammen med 

skoleleder skal tjekke valg. 10. maj kl. 

12. 

6. Holddeling 

Lars Spanggard laver et 

oplæg set med 

lærerøjne 

 Lars var fraværende. Og 

punktet blev udsat. 

7. Eventuelt (2) 

(punkter meddelt forud 

for møde overfor 

mødeleder) 

Forældrehenvedelser om 

elevkonflikter og tilsyn i pauserne. Der 

er ifølge forældrene behov for at 

skolebestyrelsen deler og drøfter 

tilsynsopgaven forbundet med pauser 

imellem undervisningslektioner og 

under aktiviteter i SFO. 

 

Der er et internt tilbud fra 

DagligBrugsen om at at rystesammen 

arrangement med Janne Ravn 

(diatist) med efterfølgende servering 

for forældre. Brugsen vil leverer varer, 

oplægsholder etc. 

Forældrehenvendelse sættes 

på som punkt til senere møde. 

 

 

 

 

 

 

Udskolingen vender tilbage til 

Lone forud for sidste 

skolebestyrelsesmøde. 

 

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 
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Mulige punkter til næste dagsordenspunkt: 

- Sproget (videre ved Rene) 

- Forældremøder næste skoleår 

- Orienteringspunkt tilsyn 

- René ønskede at sætte dagsordenspunktet: Afklaring af Sabro Skoles Venners rolle og opgave 

som forening ift. skolen + Formandsskabs rolle ift. at resten af skolebestyrelsen føler sig tilstrækkeligt 

orienteret 

- Forældrehenvendelser om elevkonflikter og tilsyn i pauserne. Der er ifølge forældre behov for af 

skolebestyrelsen deler og drøfter tilsynsopgaven forbundet med pauser imellem 

undervisningslektioner og under aktiviteter i SFO. 

-Intern kommunikation om et bedre internt flow. 


