
 

 

  
                                                                                                                

                                                                                                                               

 

 

1 

Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 29. oktober 2018 

kl. 19 – 21.30 
 

Tilstede: Nina Hauge Jensen, Elvir Maleskic, Birgitte Majlund, Kristine Kloch Jeppesen, 
Loa Dalgaard Worm, Louise Holm Laursen, Loa Dalgaard Worm, Noah Bismuth, Lone 
Krognos, Jane Deleuran, Anette Skipper og Ole Thomasen.  
 
Afbud: Ulrik Persson og Alma Simmelsgaard 
 

Referat: 
 

1. Godkendelse af referat 
Ad 1)  
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
2. Konstituering af ny bestyrelse 
Ad 2) Bestyrelsen valgte formand Ulrik Persson (for 1 år) og næstformand Elvir Male-
skic. 
 
3. Nyt fra elevrådet 
Ad 2) Noah fortalte om skolefesten, som gik rigtig godt. Eleverne havde deres pæne-
ste og flotteste tøj på.  
Der blev også talt om rygning, da rigtig mange af de store elever går over i parken og 
ryger i pauserne.  
Skolebestyrelsen drøftede derpå rygning og valg af forebyggelsesmuligheder på sko-
len. Det blev aftalt at tage punktet op igen.  
 
4. Tidspunkt for afvikling af skolebestyrelsesmøderne 
Ad 4) Skolebestyrelsen drøftede forslag fra sidste møde om at møderne fremover af-
vikles kl. 17-19. Eventuelt udvalgsarbejde kan så lægges fra 19 – 19:30. 
Det blev besluttet, at hvert andet møde frem til sommerferien starter kl. 17. Det første 
møde kl. 17 er december mødet.  
 
Torsdag den 22. november kl. 19 – 21.30 (Fællesmøde med SFO forældrerådet) 
Tirsdag den 11. december kl. 17 – 19.  
Lørdag den 12. januar 2019 kl. 9.30 – 14 
Onsdag den 20. februar kl. 17 - 19 
Mandag den 18. marts kl. 19 – 21.30 (Fællesmøde med SFO forældrerådet) 
Torsdag den 25. april kl. 17 - 19 
Tirsdag den 21. maj kl. 19 – 21.30 
Onsdag den 19. juni kl. 19 – 21.30  
 
På ét af de kommende møder vil bestyrelsen drøfte om møderne kan afholdes mere 
struktureret og effektivt af hensyn til mødernes længde.  
 
5. Møde med andre skolebestyrelser 
Ad 5) Nina, Loa og Ole meldte tilbage fra et afholdt fællesmøde sammen med de øv-
rige skolebestyrelser fra følgende skoler: Gammelgård, Sødal, Tovshøj, Ellekær, Eng-
dal og Hasle. 
Skolebestyrelsesformanden fra Gammelgaardskolen havde inviteret skolebestyrelses-
medlemmer fra skolebestyrelserne i vest til fællesmøde med henblik på mere fælles 
fodslag bestyrelserne imellem. Anledningen var blandt andet at lære hinanden bedre 
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at kende i lyset af byrådets aftale om udsatte boligområder. Der blev nedsat et udvalg 
på mødet og der vil blive udarbejdet et forslag til et fælles dokument. Dokumentet vil 
blive sendt til alle skolebestyrelserne.  
 
6. Skolebestyrelsesforeninger i Aarhus 
Ad 6) Drøftelse af skolebestyrelsens engagement i de to skolebestyrelsesforeninger i 
Aarhus.  
 
Punktet blev udsat. 

 
7. Værdisæt og leveregler 
Ad 7) Ole holdt det oplæg, som var udgangspunkt for arbejdet på pædagogisk lørdag i 
januar 2018 – titlen var ”Værdisæt og leveregler”. Der blev uddelt et bilag til punktet 
med Oles slides. Punktet var optakt til punkt 8.  

 
8. Årshjul og tema 
Ad 8) Drøftelse af årshjul.  
 
Skolebestyrelsen besluttede sig for følgende temaer og indblik:  

- Kantinen 
- Leveregler/værdisæt for skolen 

 
Skolebestyrelsen vil desuden arrangere et oplæg om digital dannelse for mellemtrin-
nets forældre. Anette booker oplægget. Loa og Birgitte laver en invitation, som udsen-
des efter nytår.  
Der blev desuden stillet forslag om at der på møderne skal være et punkt med nyt fra 
ledelsen. 
Det aftaltes at evaluere bestyrelsens arbejdsform og mødernes indhold på et kom-
mende møde eller på SB-lørdagen i januar. 
 
9. Fællesmøde med SFO-forældrerådet i november 
Ad 9) Skolebestyrelsen aftalte, at de gerne vil mødes med forældrerådet om følgende: 

- Hvordan ser SFO økonomien ud? 
- Hvad er SFO’en optaget af i øjeblikket?  
- Hvad med SFO lejren? Hvad er jeres overvejelser om at droppe lejren? 
- Hvordan har overdragelse fra SFO til klubben fungeret? 

 
10. Evt. 
Ad 10) 

- Nina vil gerne have nogle andre bestyrelsesmedlemmer med til dialogmødet 
den 13. november 2018. Giv besked til Ole.  

- Der afholdes rejsegilde på den nye bygning den 13. november 2018. 
- Ole orienterede skolebestyrelsen om en sag, som ledelsen har håndteret. 

 

 
Arbejdende udvalg: 

• Trafik (Elvir, Birgitte & Kristine) 

• Byggestyregruppe (Ulrik) 


