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Deltagere: Maja Andersen, Rikke Lysholm 

Tine Andresen,, Søren Riber, Pia 

Damgaard, Mona Winther, Torben N. 

Jensen, Thomas Holmaa, Nicoline Due 

9.y,Nicoline Sørensen 8.a, Inge Pedersen, , 

Kurt Iversen (ref) 

Dato: onsdag d. 26.08.15 

Tid: 18.45- 21.30 

Sted: Personalerummet 
Mødeleder: Tine Andresen 

Næste møde: tirsdag d. 15.09.15 

 Dagsorden 

 
tid Kommentarer til 

punktet 

 

Velkommen til et nyt SB år. Specielt velkomst til Thomas – 

medarbejderrepræsentant og til de nye elevrådsrepræsentanter 

Afbud: Jacob 

1 Godkendelse 

af referat og 

dagsorden 

18.45  Godkendt.  

2 Kort nyt fra 

elevrådet 

18.50  Der har i dag været elevrådsmøde – det første i 

år. Elevrådet konstituerede sig på mødet.  

Elevrådsformandskabet mødes den 11/9 med de 

øvrige elevrådsformænd i Århus 

Elevrådet drøftede udtagelseskriterier til 

fodboldholdene 

Elevrådet drøftede ”kageordning” i forhold til 

klassens time og til fødselsdage. 

Vedr. uorganiserede fester på skolens arealer: 

Elevrådsrepræsentanterne siger, at de 

uorganiserede fester er for aftagende i Mårslet – 

tiltagene ser ud til at virke. Super at elever tager 

initiativ til at få gode ”fester”.  

Punkt til næste elevrådsmøde:”Uorganiserede 

fester”: Skolebestyr. ønsker, at elevrådet drøfter, 

hvordan vi kan få mobiliseret elevernes egne 

forslag til forebyggende indsatser mod især 

Facebook-relaterede fester med mange deltagere 

og hærværk, glasskår, grafittitags m.m. vil følge. 

3 Suppleringsva

lg 

19.00 Fremlæg-gelse af 

forslag til 

hvordan 

Mona ønsker at træde ud af SB, derfor 

suppleringsvalg. Procedure godkendes med 

ønske om konkret forenkling ift valg af 

suppleanter. Inge går videre med det.  

Inge sørger for, at der indkaldes til valgmøde. 

Interesserede kandidater møder op efter 

proceduren.  

4 Årshjul 19.10 Præsentation af 

udefra 

kommende 

punkter 

Forslag og 

drøftelse af 

øvrige punkter 

- Fester, hærværk, o.l. sættes på som punkt 

på næste SB møde 

- Årshjulet giver et godt overblik over 

indhold til møderækken  

- Forældrebank/forældreinddragelse - 

hvordan? Emnet drøftes på fælles 
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bestyrelsesmøde d. 26.10 og den 24/11 

hos os selv. 

Søren laver kortfattet oplæg forud for SB-

møde d. 15/9 med fokus på proces om 

forældrebank med inspiration fra Åben 

Skole. 

 

 Pause med 

spisning 

19.30   

5 RULL 19.50 Ledelsen 

fremlægger 

status 

Nedsættelse af 

styregruppe (1-2 

SB-medlemmer) 

Inge orienterer om RULL processen - bl.a. ud fra 

udsendte tegninger. Der skal vælges 

skolebestyrelsesrepræsentanter til styregruppen. 

Følgende SB medlemmer deltager i styregruppen: 

- Jacob 

- Søren 

Fra ledelsen deltager: Inge, Gitte og Bent. 

Det vil senere være aktuelt at invitere forældre 

ind i konkrete arbejdsgrupper, når de starter op. 

6 Hvidbog 20.05 Kort præcisering 

af hovedlinjerne 

Spørgsmål fra 

bestyrelsen 

Inge orienterer om/gennemgår Hvidbogen og 

Lokal Udviklings Plan – se bilag. 

Kommentar til LUP´en i forhold til 

kommunikationsdelen. Vi skal sikre os en 

gensidighed i forventninger til/fra forældre og 

forventninger til/fra skole. Det kommer ikke klart 

til kende i LUP´en. 

 

7 Forældretilfre

dsheds-

undersøgelse 

20.25 Børn og Unge 

laver et 

spørgeskema på 

hhv. Skole - 

undervisning og 

Skole-SFO som 

er fælles. Der ud 

over har vi 

mulighed for at 

vælge op til 3 

lokale spørgsmål 

i 

spørgsmålskatal

oget eller selv 

SB vælger at tilføje 2 lokale spørgsmål og selv 

udarbejde et.  
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formulere 1 

8 Princip for 

fritagelse fra 

undervisninge

n i forbindelse 

med 

deltagelse i 

musikundervis

ning og 

elitesport 

20.45 Drøftelse af 

forslag til 

formulering 

Bestyrelsen vedtager princippet. 

9 

 

Orientering fra 

ledelsen  

21.05 Inge 

orienterer om 

aktuelle 

emner 

- Nyansættel

ser 

- Forventet 

regnskab 

2015 

Evt. spm 

Vi har ansat en lærer til udskoling som afløser for 

Christian Toft og en barselsvikar til trin 1. 

Endvidere har vi ansat to 

tekniskserviceassistenter 

Tre SFO-pædagoger varetager eller indgår i 

fagfaglige undervisningstimer i indskolingen i 

musik, idræt og svømning. 

Skolens budget. Pt er der et prioriteret underskud 

i budgettet for undervisning og SFO. Der er en 

strategi for balance i regnskabsåret i 2016.  

10 møderække 21.20 Forslag til nye 

mødedatoer 

drøftes og evt. 

godkendelse 

Sidste møde bliver 14. juni. 

11 Næste møde  15.09.15 Uorganiserede fester på områdets skoler. Hvad 

kan vi gøre? Elever? Forældre? Skole?  

12 Eventuelt 

 

21.25  - FU kører projekt ”Rejseholdet” sammen 

med vores linjetoningshold. Det handler 

om Fundraising. 

- TV2 vil gerne lave en udsendelse om 

”disciplin”. Vi takker nej.  

- Landsmøde i ”Skole og Forældre” – Rikke 

og Pia deltager 

     

 


