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Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 16. december 2019 

Kl. 19:00 – 21:00 
 
 
Tilstede: Ulrik Persson, Nina Hauge Jensen, Elvir Maleskic, Birgitte Majlund, Kristine 
Kloch Jeppesen, Loa Dalgaard Worm, Louise Holm Laursen, Lone Krognos, Jane Dele-
uran, Anette Skipper og Ole Thomasen.  
 
Afbud: Maram, Anisha 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af referat 
Ad 1) Referatet blev godkendt.  
 
2. Nyt fra elevråd 
Ad 2) 
Intet nyt fra elevrådet. 
 
3. Tema - Værdiprocessen 
Ad 3) Status på formidlingsdelen v/udvalget. Drøftelse af implementeringsplanen med 
fokus på prioritering af tiltag, der skal gøres i 2020. 
 
Nyt fra udvalget: 
Udvalget har mødtes og uddelte en ny udgave af folder, stickers og udkast til opslag 
rundt på skolen. Det hele har fået en lidt ”strammere” stil og udvalget tænker, at der 
skal skrives et udkast til kommunikation til forældrene. Hver idé får en farvekode, som 
går igen i hele materialet. Tanken med rammerne er, at børnene kan være med til at 
udfylde rammerne i fx billedkunst eller håndværk/design.  
 
Udvalget fik stor ros og følgende feedback:  

o Der var spørgsmål til, hvor skolens kendeord (læring, faglighed etc.) var blevet 
af. De skal indarbejdes i materialet.  

o Den valgte font (skrifttype) fik ros. Den er flot.  
o Farvevalget er flot og passer godt til både store og små børn.  
o Overskriften ”vores skole - vores værdier” er god. 
o Fede forslag til hvordan, det kan se ud i den nye skolebygning.  
o Aaby skole (altså med dobbelt a) er ikke så gangbart. Vi hedder Åby Skole.  
o Skolens logo blev drøftet. Skolebestyrelsen foreslog en opdatering af det nu-

værende.  
o Det blev foreslået at lave en plakatstørrelse af forsiden af folderen.  
o Klistermærker blev drøftet.  
o Det blev foreslået at bruge ”omslaget” til at lave en velkomstfolder.  

 
Næste skridt:  
Udvalget vil indhente priser på trykning mv. og skriver også et bud på teksten til folde-
ren.  
 
Første drøftelser af implementeringsplan: 

o Der udarbejdes en skabelon til klasseregler.  
o Kunne vi få skrevet en skolesang? Der skal spørges ud i forældregruppen om 

der er nogen, der kan skrive et bud på en skolesang. På næste møde tager vi 
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det op igen.  
o Forslaget om mini-elevråd går skolen videre med. 
o Århus kommune arbejder med en affaldssorteringsordning på skolerne.  
o Hvordan involveres personalet og eleverne i implementeringen? 
o Det foreslås, at der laves en tidsplan.  
o Alternative forældremøder foreslås (Nina har forslag) 
o Det aftales, at det bliver temaet på bestyrelseslørdagen i januar.  

 
4. Ny mobilkultur 
Ad 4) Endelig godkendelse af mobilkulturen og drøftelse at kommunikationen til foræl-
dre og elever på baggrund af oplæg fra OT. 
 
Ole fremlagde et udkast til mobilkultur på skolen, som var udsendt på mail som bilag.  
Der kom følgende input: 

- Forslaget udstråler nu, at vi ikke er teknologiforskrækkede og at vi arbejder 
med teknologiforståelse. 

- Det skal løbende evalueres. 
- Skal det nævnes, hvordan vi ser på ipad og pc’ere (og andre devices fra hjem-

met)? Ellers må personalet bringe det på banen. 
- Kantinen har sagt ok til at mobilepay afskaffes. I stedet får eleverne på sigt et 

lille (betalings-)kort.  
 
Skolebestyrelsen har vægtet, at der har været en god proces med samtaler og dialog 
om forslaget med personalet, forældrerådet i SFO og elevrådet.  
Det blev aftalt, at skolens ledelse og ansatte beslutter tidspunkt for ikrafttræden. 
 
Forslaget blev vedtaget i skolebestyrelsen.  
 
Input til Nyhedsbrevet om den ny mobilpolitik: 
 
Nyhedsbrevet udsendes inden jul og der indsættes en ikrafttrædelsesdato afhængig 
af, hvordan betaling i kantinen kan foretages fremover.  
 
Der var forslag om nogle tilføjelser vedr. den gode proces, som bestyrelsen har haft 
med skolens interessenter og at der er gode erfaringer fra nogle af skolens klasser.  
 
Forældrene tager kontakt til klubben for at høre om de vil gå med samme politik.  
 
5. Skolebestyrelseslørdag 
Ad 5) Aftaler indhold og program for dagen samt praktiske forhold omkring sted og be-
spisning. Nedsættelse af udvalg. 
 
Tidsrammen: Lørdag den 18. januar 2020 kl. 9.00 – 14.00. 
Sted: På VIA, Ceres byen.  
Frokost på Folke Ven.  
 
Indhold: Afslutning af arbejdet med værdiprocessen (arbejde med de konkrete tekster i 
folderen) herunder en implementeringsplan. Loa udarbejder forslag til tekster.  
 
Planlægningsudvalg: Elvir, Nina, Birgitte.  
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6. Nyt skoleledelsen 
Ad 6) 
Der har været afskedsreception for SFO-leder Steffen Poulsen. 
Der er en ny budgettildelingsmodel på vej til skolerne. Ledelsen hører om det i starten 
af februar.  
Ole har sammen med et par medarbejdere og et skolebestyrelsesmedlem holdt møde 
med basketklubben omkring samarbejdet mellem klubben og skolen. Hvordan spiller vi 
hinanden gode? 
 
7. Evt. 
Ad 7)  
Elvir har afsendt høringssvar afsted om skoledistrikter.  
 
 

 
Refereret af Anette Skipper, viceskoleleder 
 
 
 
Arbejdende udvalg: 

• Værdiproces (Nina, Birgitte, Loa og Louise) 
 
Kommende punkter: 

• Drøftelse af nye kommunale styringsvedtægter 

• Udgangstilladelse 

• Indblik – februar - Lektionsstudier 


