
eltagere   
Rikke Lysholm (formand) 

Lasse Damgaard Møller (næstformand) 

Camilla Jürgensen (forældrerep.) 

Mads Villesen (forældrerep.) 

Line Bjerre Sørensen (forældrerep.) 

Anne Birk-Ellegren (forældrerep.) 

Ulrik Vestergaard (forældrerep.) 

Jacob Steen Jensen (medarbejderrep.) 

Thomas Holmaa (medarbejderrep.) 

Inge Pedersen (sekretær/ledelse) 

Kurt Iversen (sekretær/ledelse) 

Elevrådsrepræsentanter 

 

Referat af 

skolebestyrelsesmøde 

Mårslet Skole  

2021/2022 
 

Dato: 14.03.22 

Tid: 18.45-21.30 

Sted: Personalerummet 

Mødeleder: Anne Birk-

Ellegren 
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Pkt Dagsorden Tid Kommentarer til punktet Afbud: 

1 Godkendelse af 

dagsorden 

18.45 Godkendt 

Punkterne 4 og 5 byttes rundt.  

 

Thomas 

Hplmå 

Anne 

 

2 Nyt fra elevrådet 18.50 1/ Sidste skoledag for 9. klasserne. 

Hvilke traditioner skal vi opretholde og hvilke 

traditioner ”dropper” vi? 

Det bliver arrangeret en alkoholfri fest på ”Grim 

fest” arealet i Brabrand. Et arrangement, der er 

arrangeret af B&U. 

 

Dagen kommer til at indeholde: 

- Flagallè 

- Morgenmad for 9. årgang 

- Kaste karameller 

- fodbold  

 

2/ Skolefest/husfest:  

Indskoling og mellemtrin – den 9/6 

Udskoling – lige efter påske. Dato endnu ikke 

fastsat. 

 

3/ Kantinen: 

- Det er rigtig godt, at man nu kan købe 

både en lille og en stor dagens ret 

- Dejligt, at salatbaren er tilbage 

 

 

3 Budget 19.05 Stine fremlægger årets regnskab og forslag til 

budget: 

 

Årets resultat: 

Der er genereret en overskud på 35.000, - kr. 

Det akkumulerede resultat bliver et underskud 

på 436.000, kr. 

 

Budget:                                  46.500.000, kr. 

 

Bestyrelsen ønsker et budget, hvor tal kan 

sammenlignes mellem årene. Stine udarbejder et 

sådant (se bilag) 
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Herefter kort drøftelse af næste skoleårs 

indsatsområder og hvordan de skal afspejles i 

næste års budget. 

 

Godkendelse af budget – herunder også 

fremlæggelse og godkendelse af budget for SFO 

– er punkt på næste møde. 

 

 

 Pause med 

spisning 

19.45   

4 Evaluering og 

efterbehandling 

af heldagsmøde 

20.05 Evaluering af heldagsmødet 

Drøftelse af efterbehandlingen og fremtidige 

heldagsmøder 

 

SB synes det var et godt arrangement. 

Fællesdelen med det pædagogiske personale gav 

rigtig god mening.  

 

Vedr. forældrebank: 

1/ Foreningslivet i Mårslet – Måske kunne de 

enkelte foreninger beskrive mulige 

samarbejdsflader 

2/ Klassens forældre – forældrene vil ofte gerne 

komme i deres barns klasse og fortælle om det 

job de har, men er mindre villige til at komme i 

andre klasser (forældreinput fra Åben hus 

arrangement) 

 

Det giver rigtig god mening, at SB heldagsmødet 

placeres på samme dag som det pædagogiske 

personale har ”Pædagogisk lørdag”. 

 

5 Evaluering og 

efterbehandling 

af Åben Skole-

arrangement 

20.35 Opsamling på drøftelser under Tapas,  

evaluering af arrangementet og 

kommunikationen omkring det. 

Drøftelse af efterbehandlingen og fremtidige 

arrangementer 

 

Generelt var tilkendegivelsen – fra forældrene – 

at det var en rigtig god aften. Se bilag. 

 

Konceptet er værd at bygge videre på. 

Se bilag 
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Skolebestyrelsen ønsker, at arrangementet 

gentages hvert år og at kommunikationen går 

gennem klasselærerne - eksempelvis via A-Z  

 

 

Efterbehandling: Inge har skrevet artikel til 

Mårslet bladet. Skolebestyrelsen skriver til 

forældrene på AULA. Line laver udkast hertil 

 

6 Skolebestyrelses-

valg 

21.10 Drøftelse af strategi for valgproces 

Der vælges to suppleanter i hver valgperiode. 

Når man som suppleant indtræder i bestyrelsen, 

så overtager man den udtrædende 

bestyrelsesmedlemsvalgperiode. 

 

Inge sørger for, at dokumenter på hjemmesiden 

vedr. valg er korrekte. 

 

Rikke, Line og Camilla er på valg 

Camilla genopstiller ikke 

 

 

 

7 Gensidig 

orientering 

21.20 • Mårslet Skoles Venner – Ulrik skriver til 

Søren og Dennis og får sat et møde op. 

• Musical i år bliver torsdag den 16/6 

• Skolernes frihedsgrader (næste skoleår). 

Regeringen har vedtaget, at 

videreførelsen af frihedsgrader fortsætter 

i næste skoleår, men hvad det betyder er 

endnu ikke helt på plads. 

• Kunststofbanen i TMG. Pkt. til næste 

møde om vi vil binde os til 30.000 kr over 

3 år for brugsretten. 

 

 

8 Evt 21.25   

 Punkter til 

fremtidige møder 

 Samarbejde med elevråd 

Kommunikation fra andre fag end dansk og 

matematik 

Feedback-kultur: Feedback til elever om fagligt 

niveau og feedforward i forhold til opgaveløsning 

SFO-forældreråd 
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