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Pkt Dagsorden Tid Kommentarer 

til punktet 

Referat: 

0 

 

1 

Afbud  

 

Underskrift af 

referat og 

godkendelse 

af dagsorden 

 

 

18.45 

 Afbud: Forældre: Mads, Thomas, Tine 

            Medarbejderrepr: Thomas 

            Julie: Elevrådet 

 

 

Referat godkendt. Underskrives ved næste møde 
 

 

2 Nyt fra 

elevråd 

18.50 Punkter fra 

elevrådet 

Indskolingsråd: 

- Toiletdukseordning – der kommer 

forældrebrev herom 

Elevråd, mellemtrin: Er ved at blive etableret 

Elevråd, udskoling. Ida fremlægger fra seneste 

møde 

- Lockers er etableret. Det er godt 😊 

- Kort pause mellem modulerne er drøftet 

som forslag  

- Elevrådet ønsker, at lærerne bliver bedre til 

at koordinere elevernes opgaveafleveringer. 

Næste møde i udskolingselevråd: 

- Antimobbestrategi og trivselsplan drøftes 

- Valget af nyt formandskab til elevrådet 

sætte i værk  

Desuden: 

- Elevrådet er opfordret til deltagelse i 

Klimastrejke en fredag i skoletiden. Der var 

ikke opbakning til det 

- Rikke ønsker opmærksomhed på 

bestyrelsens kontakt til elevrådene for de 

yngste, når vi har opdelt i tre elevråd. 
 

3 Kvalificering 

af 

forældrerådet

s arbejde 

19.05 Drøftelse af 

hvordan 

kan SB 

understøtte 

at det 

kommer ud 

at leve 

SB’s 

deltagelse i 

forældremø

der aftales 

Fremlæggelse af ledelsens forslag til brochure, og 

medarbejdernes kommentarer til disse. 

 

Udskoling/Mellemtrinnet havde kommentarer til: 

3/ ”Velkommen til forældrerådet…” 

Punktet: Klasseforældrerådet mødes hvert år… 

- Skal det være i aug./sept. mdr. mødet skal 

lægge? 

- Skal der stå klasselærer eller klasseteam? 

Vi skriver klasselærer/klasseteam? 
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- Forslag om, at man mødes efter behov. SB 

problematiserer ”hvis behov”. Der 

fastholdes én gang årligt. 

Pjecen udgives med den enkelte rettelse. 

Pjecen er hermed gældende grundlag i arbejdet for  

forældreråd. 

Bestyrelsen og klasseteam anvender pjecen ifm 

valg til forældreråd i klasserne. 

 

 Pause med 

spisning 

19.30   

4 Antimobbe-

strategi 
19.55 Fremlægge

s 

Evt. endelig 

godkendels

e 

Redigeret antimobbe-strategi og trivselsplan 

(krydsliste). 

 

De tre dokumenter er gennemgået på 

afdelingerne.  

 

Mellemtrinnet havde kommentarer til: 

1/ Trivselsplan (krydslisten):  

- Forældrearrangerede spise-/legegrupper 

- Aftale om pauseaktiviteter og legegrupper 

ift. Behov 

Her er det mellemtrinnets opfattelse, at ”aftales” 

rykkes ned fra 5. klasse til 4. klasse. 

SB vedtager, at ”aftales” opretholdes på 4. årgang. 

 

Udskolingen havde kommentarer til: 

1/ Trivselsplan (krydslisten):  

 Udskolingen mener ikke, at A-Z er relevant for 

udskolingen. 

SB vedtager, at A-Z opretholdes, da den tilpasses 

til målgruppen. 

 

Planen vedtages. 

 

Udskolingen havde kommentarer til: 

2/ Antimobbestrategi. 

”Hvad gør vi for at forebygge mobning” 

Vi prioriterer løbende efteruddannelse. Inge retter 

efteruddannelse til kursus. 

 

Planen vedtages efter tilretning – se ovenstående 
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5 Regnskab 

2018 og 

budget 2019 

20.05 Oplæg fra 

Inge og 

Gitte 

”Budget 

uden tal” 

og med tal 

Drøftelse af 

prioritering

er 

Regnskab 2018: 

Skoledel:  

Akkumuleret underskud på 1.300.000 kr. 

SFO: 

Akkumuleret overskud: 138.000 kr. 

 

Budget 2019: 

Forventet resultat uden indlagte besparelser: 

Skoledel: Underskud 1.700.000 kr. 

SFO: Underskud 480.000 kr. 

Der skal altså laves besparelser ift første 

budgetudkast. Første bud gives. 

Budget drøftes i medarbejdergrupperne mhb på 

besparelsesforslag. Tages op igen på næste SB-

møde. 

 

6 APV 20.45 Orientering 

om 

resultatern

e 

Input fra TR 

Præsentati

on af 

handleplan

er 

Drøftelse af 

og 

beslutning 

om videre 

proces for 

tilsyn 

APVen er rød. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af, 

om der er årsag til bekymring, og om der er noget, 

SB kan/bør/ønskes at gøre i den forbindelse. 

 

Inge gennemgår historikken og tiltag – se bilag. 

TR for lærere og pædagoger understreger, at de 

ikke ønsker ekstern hjælp/indblanding ift 

målingen. De oplever et godt samarbejde mellem 

ledelse og medarbejdere, og at der er gode 

processer i gang, der peger fremad. De oplever 

ikke en skole i krise. 

 

TRs ønske er, at medarbejdere og ledelse arbejder 

sammen om internt at løse udfordringerne og har 

opbakning til dette i baglandet. Samme budskab 

er sendt til ÅLF, BUPL og HRKT-afd. i Børn&Unge 

Adspurgt siger både TR og Kurt, at APV'ens 

negative resultater ikke kan udelukkes at påvirke 

det pædagogiske og didaktiske arbejde. Dette 

udtrykker de forældrevalgte stor bekymring over og 

undrer sig over de modsatrettede signaler i, at 

man gerne vil have ro fra SB og Børn&Unge ift APV-

arbejdet, samtidig med at man ikke kan afvise, at 

den kan have en afsmittende effekt på 

kerneopgaven.  
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Vi drøfter en eventuel sammenhæng mellem en 

negativ APV og negativ forældretilfredsmåling i 

lyset af, at hvis man møder negative fortællinger 

og ikke fortæller hinanden om de gode tiltag, bliver 

fortællingen negativ. Der arbejdes videre med 

dette, når forældretilfredshedsmålingen foreligger. 

 

Beslutning: 

Uddybende handleplan udarbejdes i AMR-gruppen 

og sendes til SB og behandles på næste møde. 

 

Den planlagte løbende ”temperaturmåling” ift. 

Arbejdsmiljø tages op i SB. 

(SB vil gerne have indsigt i disse ”målinger”) 

 

SB tilbyder at bidrage til skolens arbejde med 

APVen - herunder at deltage i personalemøder 

med et forældreperspektiv. 

SB vil fremadrettet følge arbejdet med APV'en og 

handleplanen tæt bl.a. ved at få indsigt i de 

nævnte målinger. 

 

7 Gensidig 

orientering 

fra ledelsen 

og SB’s 

udvalg 

21.15 • SFO 

forældre

råd 

• Skadedy

r 

• Multihal 

fase 2 

• SOF 

Aarhus 

 

Vedr. skadedyr. Der er ikke set skadedyr de sidste 

14 dage. Arbejdet pågår dog stadig i tæt 

samarbejde mellem Mårslet Skole og 

Forvaltningen. Kantinens salatbar genåbner 

mandag. 

Administrative fællesskaber – status. Der bliver 23 

fællesskaber i Aarhus Kommune mod nuv. 46. Pt 

er forslaget et adm. fællesskabet for  

Solbjerg/Mårslet Dagtilbud (som netop er 

fusioneret) og skoler med fysisk placering på 

Mårslet Skole. Mårslet Skole vil henstille til, at der 

placeres adm.medarbejdere på begge skoler, som 

der er i dag af hensyn til driften begge steder. 

8 Evt. 21.25   

9 Næste møde 

20.03.19 

  - Budget 

-  


