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Dagsorden 
 

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referat (2 min.) 

Dagsorden: Punkt 9 besluttes 

rykket op til 5a i dagsordenen så 

det kan danne baggrund for 

punkt 6.  

Referat godkendt. 

Dagsorden godkendt med 

ændring. 

2 Sidste nyt– orienteringspunkt 

uden drøftelse (25 min.): 

 

- Elevrådet v/Otto og Ahmed 

- Undervisning v/Annie 

- SFO v/Lisette 

- Undervisning v/Lars 

- 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:   

Næste år går vi i gang med 

skraldesortering. Der er gang i 

bytte tøjmarked igen. Salg af 

kage der går til ukrainske familier. 

Fodboldturnering var hyggeligt, 

men kedeligt når man ikke skulle 

spille. 5. årgang var kede af, at 

de var på studietur den dag.  

 

Undervisningen:  
Fagfordeling og skema er ved at 

være klar. Der er gang i 

ansættelsessamtaler: 

børnehaveklasseleder, 

udskolingslærer og 

indskolingslærer. 

 

SFO:  

Ansættelsessamtaler d. 30/6 til to 

barselsvikariater.  
Deltagelse i Sabro Byfest i 

morgen.  
Vellykket rollespilsuge.  

 

Ledelsen:  

Med reference til input om 

diverse ansættelsessamtaler – så 

 

Møde Skolebestyrelsesmøde 

Dato Torsdag den 16. juni 2022 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, Annie Eriksen, Ahmad Chadi Mansour, Otto 
Vesti Krogh og Carsten Aude 

Fraværende Ahmad Chadi Mansour 
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er ansættelse af pædagogisk 

leder for udskolingen også 

startet. Her umiddelbart efter 1. 

samtale følger test og 2. samtale 

falder 27/6. 

Noget helt andet: Ledelsen er 

også bekymring for prisstigninger 

– aktuelt ses det på planlægning 

af kommenede studieture. Og 

selv om nye økonomiske KL-

aftale med regeringen varsler 

generelle besparelser, om end 

det i tiden kan virke logiske fordi 

det er en foranderlig tid, så kan 

det endeligt få stor betydning for 

proces om skoleudbygningerne 

hos os på Sabro-Korsvejskolen. 

Møde med MBU G2 -

Planlænging om skoleudbygning 

er udskudt til sidste i august.  

 

Sabro Skoles venner:  
Er i gang med at sende 

inventioner ud til møde med 

Karen og Carsten, hvor de vil 

fortælle om de nye legepladser i 

forhåbning om sponsorpenge.  

 

Fællesråd:  
Der er intet nyt fra nogle af de to 

Fællesråd hvor vi er 

repræsenterer i.  

 

Formandsskabet:  

Optaget af ansættelsessamtaler, 

hvor Karen var med tirsdag og 

onsdag og Lone var med 

onsdag og torsdag.  

Der er kommet ny håndbog og 

uddelt til bestyrelsen. Forventet  

sommerferie læsning.  

Det er sidste møde i denne 

omgang i skolebestyrelsen for 

Sanne og Henrik. Sanne og 

Henrik takkes for deres gode 

samarbejde og alle de timer de 

har brugt i bestyrelsen.  

3. Tilsyn med skema v. Carsten 

Gennemgang af antal klasser, 

klasseskemaer, ressourcetimer 

og vikartimer 

Skema gennemgået visuelt med  

klasseskemaer som 

udgangspunkt holdt op imod 

vores principper. 

Skemaet blev godkendt af 

bestyrelsen.  
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Carsten supplere med nye tiltag 

med bl.a. tiltag af to-

voksentimer, mellemformer, 

struktur på vikartimer og initiativer 

ved overgange. 

4. Skolebestyrelsens årshjul v. 

Lone og Karen 

 

Se vedhæftede årshjul til 

godkendelse. 

Skolebestyrelsens årshjul 

indeholder ordinære møder og 

fortsætter også med at have 

datoer for formøde hvor 

dagsorden fastsættes.  

Det forventes ift. at få en solid 

dagsordensfastsættelse at man 

reagerer skriftlig inden kl. 8 på 

formandsmøder. 

Formandsmøder er kl. 8 om 

morgen og dermed også 

deadline for punkter til 

dagsorden.  

 

Årshjulet er godkendt.  

5.A Folkeskolelovens §44 v. Lone 

Drøftelse af elev og 

personalesager 

Punktet flyttet til punkt 5.a fra 

punkt 9 jf. godkendelse af 

dagsorden.  

 

Vi har fået uddelt flere hæfter 

hvor §44 indgår og bliver 

uddybet. 

Formandsskabets tolkning af §44 

for skolebestyrelsen er, at de til 

enhver tid råder forældre til at 

gå til lærer/pædagoger eller 

ledelsen omkring enkeltsager. De 

oplever de som god stil. 

 

Opgaven for skolebestyrelsen er 

at den forventes at kunne løfte 

tingene op på et højere niveau, 

hvor der tages principellle 

beslutninger og indstilles til 

principper. 

Her for uden har skolebestyrelsen 

tilsyn med skolen.  

 

Lone inviterede Karen til at stå for 

en brainstorm over, hvilke emner 

skolebestyrelsen gerne vill gå i 

dybden med angående tilsyn 

næste år:  

 

Generelt tilsyn med skolens 

område, særligt tilsyn med 

skolekøkken og kantine, 

økonomi og trivsel.  

Skolebestyrelsen ville også gerne 

se på hvordan vi fælles kan 

bidrage til at løfte de elever der 

klarer sig under gennemsnit og 

Henrik der har bedt 

undervisningsministeriet tolke 

på §44 eftersender svar fra 

undervisningsministeriet. 

 

Det blev besluttet at 

bestyrelsesmedlemmer sender 

emner motiveret for 

dagsorden til formandskabet. 
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særligt hvorledes elever med 

udfordringer som ordblindhed og 

talblindhed løftes på skolen. 

En anden vinkel skolebestyrelsen 

ønskede at se på var hvordan 

skolens støtter de elever der er 

over gennemsnit. 

Vikardækning ønsker 

skolebestyrelsen ligeledes at se 

på. 

 

Det overordnede fokus 

skolebestyrelsen ønskede at se 

på var hvorledes forældre 

deltager på skolen for at få data 

på hvorledes skolebestyrelsen 

kan støtte en samlet skole til en 

højerede deltagelse i 

arrangementer og involvering i 

børnenes skolegang. Målet er at 

sikre en bedre 

forældretilfredshed. Vi 

videnskabeligt at 

forældredeltagelse og 

engagement smitter. 

 

Da vi ved at børn fra højt 

præsterede dagtilbud klarer sig 

bedre ønskede skolebestyrelsen 

at se på hvorledes dagtilbud 

forbereder børnene på skolen og 

hvordan overgangen er til skolen.  

5. Skolebestyrelsesvalg – resultat  

v. Lone og Karen (5 min.) 

Skolebestyreslen evaluerede 

valget. Stemmeprocenten var 

samlet på 25 procent. 

 

Der faldt flere kommentarer: 

Bl.a. på at det fortsat var er en 

beskeden stemmeprocent. 

Særligt i betragtning af at 

skolebestyrelsen således kun har 

mandat fra ¼ af forældrene. 

Trods det at den der får flest 

stemmer når op på 6% adskiller 

stemmetal sig ikke væsentligt fra 

andre kandidater. 

 

I betragtning af ønske om at 

hæve forældretilfredsheden på 

skolen og nå ud til forældre med 

den fine progression har haft 

Sanne og Henrik der forlader 

skolebestyrelsen blev inviteret 

til fortsat at tage andel i 

underudvalg. 
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over tid med både bedre 

karakterer og mindre mobning, 

så har opstilede haft svært ved 

at indfange alle forældre om 

end det er meget nemt at afgive 

stemme. Logikken for bestyrelsen 

var efter en drøftede; at jo mere 

aktive forældre er i valget, des 

større forventning kan en  

skolebestyrelse have til at 

forældre også bidrage kvalitativ i 

skolens udvikling. 

 

På trods af den overskuelige  

stemmeprocent er det positivt at 

flere har lyst til at melde sig ind i 

bestyrelsen  

Der har været flere henvendelser 

om, at det var svært at stemme 

fra telefonen. De pågældende 

har været anbefalet at stemme 

vi PC. 

Der findes ikke længere en 

statestik for, hvilke forældre der 

logger ind på Aula. Der er en 

antagelse af at særligt fædre 

skal inviteres mere ind i 

skolefællesskabet. 

 

Da valget også var et valg om 

suppleantposterne, er alle 

kandidaterne kommet i 

bestyrelsen. Suppleant-posterne 

går til Camilla Folsach Madsen 

(1. suppleant) og Anders Maarup 

Christensen (2. suppleant).   

Derudover er Claus Folsach 

Madsen, Karen Juul, Pernille 

Bertelsen og Rune Bruun Ferneke-

Nielsen også blevet valgt ind. 

Skoleledelsen har ønsket alle de 

valgte tillykke med valget og de 

er tilsendt årshjul. 

6. Forældrehenvendelser om 

elevkonflikter og tilsyn i 

pauserne v. Pernille 

Der er ifølge forældrene behov 

for af skolebestyrelsen drøfter 

tilsynsopgaven forbundet med 

pauser imellem 

Anledningen til drøftelsen er at 

børn jf. forældrehenvendelse 

kommer hjem og fortæller om 

mange konflikter i frikvarterne og 

de har svært ved at finde en 

voksen.  

 

Tilsynsskema gøres synlig i 

klasser – særligt hvor der er 

udsyn. Et sted som børn kan 

finde ”en voksen”. Formidling 

til forældre arbejdes der med 

fra pædagogiske ledere. Der 

arbejdes med at 

skemalægge tilsynet 
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undervisningslektioner og 

under aktiviteter i SFO. 

Personalet har gule veste, så de 

er lettere at se for børnene. Der 

er købt helt nye fine veste – og 

hver ansat har nu en ny personlig 

vest. Nogle børn har svært ved 

at henvende sig til en voksen, 

hvis de ikke kender den voksne.  

Der er 9 voksne fordelt på 8 

forskellige steder i den store 

pause. Der er skyggevagter ved 

fravær. Der er også møder i 

pauser men samtidig med 

tilsynet er der 30 lærere på vej 

frem og tilbage fra undervisning. 

  

Der er tilmed peer educatorer 

som særligt tager sig af yngste 

klasser. 

Der er tilmed mulighed for at 

søge personalerum og kontor. 

Der igangsætte indførelse af ”en 

hjælpe cirkler” farvet med gul, så 

børnene ved at de kan finde 

cirkelen og her hente hjælp fra 

en med gul vest. Dette bliver 

senere meldt ud til elever og 

forældre.  

 

Skoleledelsen har allerede taget 

tiltag til at skærpe 

tilsynsforpligtigelsen overfor alle 

personalegrupper. Og der er 

udtryk at tilsyn vil blive 

kontrolleret. 

Personalet arbejder på, hvordan 

de kan gøre det mere synligt og 

lettere at orienterer sig om 

skygge vagter.  

Der skrives ud til forældre 

forældre ved Pernille, at vi har 

haft tilsyn på bestyrelsesmøde 

og hvilke tiltag vi har drøftet. 

 

Skolebestyrelsen 

imødekommer tiltag og stiller 

sig tilfreds med tiltag. Tiltag 

der på facebook fortælles 

mere om ved på Facebook 

hvor glade personaler i de 

nye gule veste vises på 

mediet til august på 

nyetablerede spots ”gule 

cirkler”. 

 

De forældre der har henvendt 

sig, får et personligt svar på 

vores drøftelse nu.   

7. Afklaring af Sabro Skoles 

Venners rolle v. René 

Foreningens rolle i forhold til 

skolen. 

René med punktet et ønske om 

blot at få belyst foreningens rolle. 

 

Karen tog ordet og informerede 

bestyrelsen om hvad det 

indebærer at være aktiv i Sabro 

Skoles Venner. Og fortsatte med 

at orienterer om engagement: 
De nye forestående legepladser 

bliver i hovedparten betalt af 

skolen. Chris McDonald fonden 

har doneret 60.000 kr.. Og det 

har gjort at Sabro Skoles Venner 

For nye vil medlemmer er det 

en mulighed at tage med på 

besøg i det tidlige efterår til 

særligt entreprenante 

initativer hvad angår 

udemiljøer. 

 

Spred budskabet og vær 

aktive med til at finde nogen 

der kan være interesserede i 

at støtte op enten med 

skolehave, fonde m.m. 
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er med i planlægningen af 

legepladsernes etablering 

sammen med elevråd og 

personale. 

 

Sabro Skoles venner står overfor 

gerne at ville finde flere fonde, 

hvilket er et meget omfattende 

arbejde.  

Nyeste tiltag er at Karen og 

Carsten i samarbejde snakker 

med de erhvervsdrivende i håb 

om sponsorater.  

 

Medlemmer af Sabro Skoles 

venner har betalt et kontingent 

og den lille pose penge ligger 

stadig urørt. Dette kunne være til 

skolehaven.  

 

Det er i pipelinen at omdanne 

skolernes motionsdag/one mile 

løbet til en måde at samle flere 

penge ind. Her vil der også 

kunne gå en halvdel til 

elevrådet.  

 

Flere forældre er meget 

velkomne i Sabro Skoles Venner 

da der er meget arbejde og 

aktuelt er der kun 3 i bestyrelsen. 

8. Formandsskabets rolle ift. 

resten at resten af  

skolebestyrelsen  

a: Så alle føler sig orienteret v. 

René 

b: Så orienteringsniveauet 

holdes på et leje der ikke 

periodisk belaster 

skolebestyrelsesmedlemmer 

uhensigtsmæssigt v. Gitte 

Formandsskabet balancerer 

mellem tydelig information, 

ønsker at delegere opgaver i 

udvalg og ønsker input til 

dagsorden. 

På formandsmøder tegner 

formandsskabet ved input 

dagsorden. I rådgivning fra 

skoleledelsen sættes dagsorden. 

Formandsskabet tegner desuden 

i forlængelse af forretningsorden 

skolens ud-ad-til. 

Formandskabet har mange 

opgaver og er åben for at der 

kommer flere på banen og 

hjælper dem.   

 

Formandsskabets beslutninger er 

baseret på tillid til, at 

forpersonerne kan sortere hvilke 

Der blev henvist til Aarhus 

Kommunes fundament for 

skolebestyrelser samt skolens 

egne forretningsorden. Og 

der blev lejlighed til at 

repeterer §44 (punkt 5a flyttet 

fra punkt 9). 

Det blev besluttet at 

skolebestyrelsen i højere grad 

skulle sigte mod principielle 

drøftelser og kvalificerer 

principper frem for at 

fejlagtigt at sagsbehandle og 

komme med detajludtalelser. 
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ting der kan blive drøftet i 

skolebestyrelsen.   

9. Folkeskolelovens §44 v. Lone 

Drøftelse af elev og 

personalesager 

Punktet flyttet til punkt 5.a jf. 

godkendelse af dagsorden.  

 

Se punkt 5.A  

10. 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 ved Lars 

Sproget skal genbesøges  - der mangler udspil fra René 

Revision af udvalg – nye, udvalg der skal sætte på standby o.lign. – genoptages efter valg 

Princip for trivsel til start efter sommerferie 


