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Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 21. maj 2019 

kl. 19:00 – 21:00 
lokale 36 

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

Referat  
 

1. Godkendelse af referat 
Ad 1)  
 
Referatet blev godkendt og underskrevet.  
 
2. Nyt fra elevrådet 
Ad 2) v/Noah og Alma. 
 
Der blev afholdt ekstra elevrådsmøde den 15. maj, hvor Birgitte og Nina fra skolebe-
styrelsen deltog for at tale med eleverne om det udarbejdede værdisæt for skolen. 
Det var en spændende debat. Nogle elever var lidt i tvivl om, hvad en værdi er.  
Alma foreslår, at det bliver tydeligt forklaret for eleverne, når det skal implementeres. 
Eleverne gav en masse ideer til, hvordan det kan blive præsenteret.  
 
3. Nyt fra ledelsen 
Ad 3) 
 
Ole orienterede:  

• Skolen har nu fået svar omkring de administrative fællesskaber. Jette Nevado 
skal ikke længere være på Åby Skole, men skal i fremtiden løse en stor opgave 
som administrativ leder på Katrinebjerg og Skovvangsskolen. Det er vi rigtig 
kede af på skolen. Vi får en ny adm. leder, som hedder Bettina Snedker Ber-
wald, som lige nu er ansat på Bavnehøjskolen.  

 

• Byggeriet af den nye udskolingsbygning skrider godt frem.  
Skolen går nu i gang med at få lavet nyt ventilationsanlæg i A bygningen og 
halvdelen af B bygningen. Samtidig bliver der sat nye lofter op i klasselokalerne 
og opsat døre mellem lokalerne, så de kan slås sammen. Det betyder, at ind-
skolingseleverne skal genhuses ugen inden sommerferien.  
 

• Skolen er godt i gang med at arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber, som 
alle skoler og dagtilbud er i gang med i kommunen.  
 

• Ledelsen er desuden i gang med fagfordeling, skemalægning og dannelse af 
de nye 0. klasser og kommende 9. klasser.  
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4. Dialogmøde med rådmanden 
Ad 4) Hvem ønsker at deltage i mødet, som finder sted den 3. juni kl. 18:00? 
 
Nina Hauge, Ulrik Persson og Ole Thomasen deltager.  
 
 
5. Tema 
Ad 5)  
Skolebestyrelsen fortsatte arbejdet fra skolebestyrelseslørdagen. Som forberedelse 
var der udsendt bilag om værdier fra Birgitte. 
 
Birgitte og Nina orienterede om, hvor vi er i processen. Der kom rigtig mange gode in-
put fra elevrådet på det afholdte elevrådsmødet. Inputtene skal nu indarbejdes.  
Næste skridt er at oplægget præsenteres for skolens personale på pædagogisk aften i 
september.  
Skolebestyrelsen drøftede om det skulle være det samme oplæg, som personalet ser, 
som eleverne har forholdt sig til.  
Det blev også drøftet, om eleverne kunne arbejde med værdierne i en kreativ proces 
på tværs af klasser og årgang, når vi skal implementere værdierne på skolen.  
 
Udvalg til forberedelse af pæd. aften: Louise, Birgitte og Nina. Eventuelt + Anette.  
 
6. Evaluering af bestyrelsesåret 
Ad 6) Hvad har vi været omkring i år? Hvad fungerede godt? Hvad kunne vi tænke os 
at gøre anderledes? Inspiration til formandens beretning. 
 
Det har været en spændende proces at arbejde med værdierne. Det har været et fæl-
les arbejde, som giver mening og god energi for skolebestyrelsesmedlemmerne.  
 
Det har været super godt, at elevrådets repræsentanter har været aktive og meget del-
tagende i diskussionerne på møderne.  
 
Der har været arbejdet med skolebestyrelsens udtalelser til besparelser og omstruktu-
reringer i Børn og Unge. 
 
Der har også været en dialog med de andre skolebestyrelser i Vest om et eventuelt 
samarbejde. Dialogen endte i et fælles skriv, som blev sendt til rådmanden for Børn og 
Unge.  
 
Byggeriet skrider frem og det er spændende at følge processen tæt.  
 
Skolebestyrelsen besluttede ved årets start at flytte nogle af møderne til kl. 17 - 19. 
Det er dog svært for skolebestyrelsesmedlemmerne at nå det til kl. 17. Skolebestyrel-
sen aftalte derfor, at møderne i næste skoleår ligger fra kl. 19 – 21.  
Det er vigtigt, at møderne er effektive. Det kunne betyde, at der må kigges på årshju-
let. Kan bestyrelsen nå det hele på et år? 
 
I beretningen vil Ulrik kommentere på nogle af de forventninger, som han møder fra 
skolens forældre i mails og beskeder.  
 
Skolebestyrelsen har også deltaget på forældremøder på alle årgange. 
 
Skolebestyrelsen har også arrangeret et arrangement for forældre om digital dannelse.  
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Ole opfordrede til, at vi alle er tilstede på møderne, hvis det overhovedet er muligt. Det 
giver de bedste møder. 
 
7. Afslutningsmiddag 
Ad 7)  
 
Skolebestyrelsen mødes til afslutningsmiddag den 19. juni kl. 18.00. 
 
8. Evt. 
Ad 7) 
Trafik: Der er en forælder, som tidligere har holdt møde med Ole og trafikudvalget. 
Han arbejder på at forbedre tunnel-forholdene. Han har henvendt sig igen. Der er ved-
varende et behov for at skolen henvender sig til kommunen. Elvir supplerer eventuelt 
forælderens skrivelse.   
 
Der var spørgsmål til, hvordan skolen håndterer sorg ved dødsfald eller alvorlig syg-
dom i familierne.  
 
Ole orienterede om, at vi efter ferien implementerer AULA som nyt kommunikationssy-
stem.  
 

 
Arbejdende udvalg: 

• Trafik (Elvir, Birgitte & Kristine) 

• Byggestyregruppe (Ulrik) 


