Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 25. april 2019
kl. 17:00 – 19:00
Tilstede: Nina Hauge Jensen, Elvir Maleskic, Birgitte Majlund, Loa Dalgaard Worm,
Noah Bismuth, Alma Simmelsgaard, Jane Deleuran, Anette Skipper og Ole B. Thomasen.
Afbud: Ulrik Persson, Kristine Kloch, Lone Krognos (ferie) og Louise Holm Laursen.
Referat
1. Godkendelse af referat
Ad 1)
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Nyt fra elevrådet
Ad 2) v/Noah og Alma.
Elevrådet vil gerne lave legepatruljer, som leger med de mindste børn i frikvarterne.
Der sker udskiftning i elevrådet, da både Alma og Noah ikke går på skolen til næste år.
Elevrådet vil gerne have mere tid til deres møder. De har talt om, at formanden kunne
indkalde til møderne og eleverne kunne prøve selv at afvikle møderne. OT lover at tale
med elevrådslærerne om dette.
Skolebestyrelsen roser elevrådets arbejde.
3. Nyt fra ledelsen
Ad 4) Blandt andet om Aula, som tager over for Intra v/Ole og Anette.
Ole orienterede om at Skoleintra lukkes hen over sommerferien og til august skal vi
overgå til Aula, som bliver vores nye kommunikationsforum. Vi afventer lige nu, hvordan forvaltningen vil sende information ud til alle forældre.
Ole fortalte om, at kommunen planlægger at opsætte ventilation i a-bygningen og halvdelen af b-bygningen. Fremover bliver det indskolingen og SFO, som skal bruge de to
bygninger fremover.
Jette fortalte om de administrative fællesskaber: Beslutningen er ved at blive gennemført lige nu. Den nye kontorchef er lige nu på rundtur på skolerne og besøge de administrative ledere. Den 8. maj besluttes det endeligt, hvem der skal være hvor.
Åby Skole og Gammelgårdsskolen er slået sammen i et fællesskab. En række opgaver, som lige nu løses af Jette, vil glide over til resten af ledelsen.
4. Budget og regnskab
Ad 4) Gennemgang og godkendelse af budget og regnskab. v/JN
Administrativ leder Jette Nevado gennemgik regnskabet for 2018 og budget for 2019.
Der har været en del uforudsete udgifter, så budgettet har været fulgt tæt. Det betyder,
at der er brugt mere end vi regnede med. Blandt andet måtte loftet i kantinen udskiftes,
da det begyndte at falde ned. Vi har også brugt ressourcer til elevers overflytning til
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nogle eksterne skoletilbud og på ekstra udgifter til specialklasser.
Skolen fik en ekstra indtægt på 1,4 million fordi vi deltager i ministeriets Elevløft projekt
og lykkedes med at løfte 9. klassernes karakterer sidste år.
På løndelen har vi haft mange på barsel, det betyder både en ekstra lønudgift og også
en større refusion.
Skolen har sparet på udgiften til belysning blandt andet fordi vi har skiftet en del lamper på skolen.
Skolebestyrelsen spørger til udgiften til efteruddannelse. Vi har brugt mindre end budgetteret. Ole svarer, at vi har været med i kommunale kompetenceforløb, som ikke har
kostet skolen penge, da det dækkes fra Børn og Unge.
På SFO siden er der brugt lidt af pengeposen, da SFO’en har købt en ny bus, da den
gamle var slidt op. SFO’ens regnskab ser fint ud, og de har et pænt overskud pt.
Samlet set har vi brugt lidt ekstra, men ikke overvældende, så resultatet er stadig
pænt. Regnskabet er godkendt af forvaltningen. Forvaltningen har rost skolens regnskabsføring.
Skolebestyrelsen godkendte regnskabet.
Derpå gennemgik Jette budgettet for 2019 for skole og SFO.
Skolebestyrelsen godkendte budgettet.
5. Skoleårsplanlægning
Ad 5) Effektiv klassedannelse i forlængelse af forældrehenvendelser. v/OT
Ole orienterede igen om, hvorfor vi laver klassesammenlægninger på kommende 9. årgang. Elevtallet er faldende og vi ved, at nogle børn rejser.
Skolebestyrelsen spurgte ind til hele processen om klassesammenlægningerne, og
særligt kommunikationen til forældrene, og blev også orienteret om det.

6. Tema
Ad 6) Fortsætte arbejdet fra skolebestyrelseslørdagen. Som forberedelse gennemlæses bilag om værdier fra Birgitte udsendt den 31/3.
Birgitte, Nina og Elvir har arbejdet materialet igennem igen og fremlagde en procesplan.
Ole roste udvalgets arbejde.
Ledelsen har kigget på procesplanen og får øje på, at det er svært at nå processen inden sommerferien. Der er er ikke afsat flere møder i skolens kalender, hvor vi kan mødes med hele personalet.
Ledelsen foreslår, at det bliver en proces på et fælles møde med personalet i kommende skoleår, og at der afsættes tid til en grundig drøftelse i personalegruppen. Dette
bakkede skolebestyrelsen op om.
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Skolebestyrelsen var enige om at strække processen til hen på efteråret, så implementeringen kan gøres grundigt.
Vi aftalte desuden at eleverne skal præsenteres for det på et elevrådsmøde.
Anette arrangerer et møde i elevrådet sammen med elevrådslærerne, hvor indholdet
kan tales grundigt igennem. Anette finder tidspunkt og skriver til skolebestyrelsen.
Vi behandler punktet igen på næste møde.
7. Evt.
Ad 7)
Der spørges til de nationale test. Århus kommune vil søge om at det kan blive frivilligt
for skolerne at afvikle testene.
Nina Hauge og Ole orienterede fra møde om planerne for Gellerup/Toveshøj.

Arbejdende udvalg:
• Trafik (Elvir, Birgitte & Kristine)
• Byggestyregruppe (Ulrik)
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