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Pkt Dagsorden Tid Referat og kommentarer til punkterne Afbud: 

Stine, 

Camilla B., 

elevrådet 

1 Godkendelse 

af referat og 

dagsorden 

18.45 Referat og dagsorden er godkendt  

2 Nyt fra 

elevråd 

18.50 - afbud fra elevrådet 

- formandskabet har været på elevrådskursus 

- et aktivt elevråd er et fokusområde. 

 

3 Evt. 

udmeldelse 

af FSAA 

19.05 Drøftelse og beslutning om medlemskab. 

Rikke motiverer – se også bilag. 

Det vedtages, at skolebestyrelsen melder sig ud af 

FSAA. Rikke står for det praktiske ifm. udmeldelsen. 

Bilag om 

forskelle 

mellem 

FSAA og 

SOF Aarhus 

på intra 

4 Anti-

mobbestrate

gi 

19.10 Input til strategien og beslutning om det videre arbejde. 

Vi skal have tilføjet en strategi mod digital mobning. 

Alle kommer med input til punktet. Fx. 

- Områder af strategien skal konkretiseres, særligt 

omkring beskrivelsen af indsatser  

- elevernes stemme skal fortsat komme til orde 

- værdier, vi står på skal beskrive  

 

Proces. Inge inddrager bestyrelsens input i opdateringen 

af strategien og lægger den nye version på 

hjemmesiden, så strategien overholder lovkravet. Den 

nye version drøftes på næste bestyrelsesmøde, hvor der 

også fremlægges en plan for det fortsatte arbejde med 

trivsel og antimobbe-stragegi, herunder involvering af 

bestyrelse, elever og medarbejdere. 

Bilag på 

intra 

 Pause med 

spisning 

19.40   

5 ”Efter RULL” 20.05 Forældreperspektivet på starten i de nye afdelinger: 

Hvad har været godt? 

Har vi blinde pletter? 

Er der noget, der skal tages hånd om/undersøges 

nærmere? 

 

Indskolingen: Kommunikationen op til RULL har været 

god. Indtryk af, at de små har taget godt imod det nye 

legeområde. Fortsat vigtigt at kommunikere. 

Forældre introduceres for informationstavle 
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Gode tilbagemeldinger omkring de nye fysiske 

opdelinger. Indskolingsbørn er glade for intimiteten (det 

nære). 

Hvordan oplever de ansatte i indskolingen, at SFO´en er 

funktionsopdelt? Vi er i gang, men mangler fortsat 

drøftelser om rammer og pædagogik. Flytning og 

funktionsopdeling kræver nye arbejdsgange, og 

rammerne er fortsat ikke helt på plads. 

 

Udskolings elever har hurtigt fået ejerskab til de fysiske 

rammer.  

 

Mellemtrinnets arealer indrettes i samarbejde med 

klubben, som flytter ind på skolen. Rammerne er ikke 

på plads endnu – forhåbentlig efter jul.. 

 

Udearealer for udskolingen og mellemtrinet har der ikke 

været bevilget penge til i projektet. De trænger til 

opgradering. Eleverne inddrages. Fonde søges. 

 

6 Børnenes 

sundhed 

(pkt. fra 

kvalitetsrapp

orten) 

20.30 Brainstorm på indsatser og drøftelse af forslag til 

procesplan for arbejdet. Medarbejdere og elever 

inddrages. 

 

Kvalitetsrapporten peger på en stigning i antal af unge, 

der ryger, større alkolholforbrug og flere børn er 

overvægtige. Det skylder vi vores børn og unge at 

handle på.  

Man kunne tage fat på: 

- Udgangstilladelse for 8.-9. klasse i pauserne, som 

giver mulighed for køb af slik, kager, rygning m.v.  

- En sukkerpolitik på skolen. Drøftelser af 

kageordninger, slik til fødselsdage og andre 

lejligheder, salg i kantinen m.v. 

 

Det er væsentligt at arbejdet bygger på viden og indsigt. 

At forældre, personale og elever involveres 

 

Følgende iværksættes: 

- Skolen iværksætter en undersøgelse af, hvor meget 

sukker børnene får tilbudt i løbet af et skoleår. 

Hvilke aftaler og praksisser har klasserne? 
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- Drøftelse af mulige tiltag i afdelingerne 

- Inddragelse af elevrådet 

- Nedsættelse af arbejdsgruppe (SB). De 

bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil med i 

arbejdsgruppen, skriver til Rikke  

- Evt. fælles input for personale og forældre fra 

fagperson 

7 Årshjul  20.55 Plan for afholdelse af: 

Stormøde for forældre. Rikke og Inge arbejder videre på 

evt. oplægsholder. Temaet kunne tale ind i pkt. 4 eller 6. 

Fx Helle Raabøl, Bente Klarlund el. lign. 

 

Valg til SFO-forældreråd. Rikke (oplægsholder) og 

Pernille Lauritsen (deltager) skal til inspirationsmøde 

omkring oprettelse af SFO-forældreråd. Punkt på næste 

bestyrelsesmøde 

 

Bilag på 

intra 

8 Gensidig 

orientering 

fra ledelsen 

og SB’s 

udvalg 

21.15 • Skadedyr. Skolen er udfordret af rotter. Der pågår en 

grundig indsats for at komme problemet til livs, og 

der rengøres grundigt. Ros til skolens løbende 

information om dette. 

• Multihal fase 2. Der er aftalt to møder med 

Multifonden i november. Status gives på næste 

bestyrelsesmøde. 

• Dialogmøde med rådmanden. Rikke arbejder på - via 

foreningen SOF Århus – , at bestyrelserne kun tager  

få emner op med rådmanden, så væsentlige emner 

som fx forholdet omkring administration og central/ 

decentral styring kan få plads.   

• Analyse af skolernes administrative ledelse. Vi 

afventer stadig en beskrivelse af, hvordan analysen 

skal foregå. 

• Sygdom. Vi er pt ramt af flere langtidssyge 

medarbejdere – ikke arbejdspladsrelateret sygdom. 

Det udfordrer driften. Vi kommunikerer så vidt muligt 

om det til børn og forældre, men det vanskeliggøres, 

når sygeperioden er usikker.   

• Trafikkampagne. Bestyrelsen uddelte trafikregler og 

råd lige efter ferien. Supergodt tiltag. Næste gang 

informerer vi forlods om tiltaget på Intra og deler kun 

ud én til to dage, hvor vi til gengæld er flere.  
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9 Evt. 21.25   

 Punkter til 

næste møde 

 - Opfølgning på antimobbestrategi 

- SFO-forældreråd. Rolle, opgaver og valg 

- Dato: Rikke sender en doodle ud 

- inspirationsmateriale til forældrerødder som afsæt 

for det årlige samarbejdsmøde med klasselærer 
 

 


