
 

Referat 

Dato/tid: 17. august 2021 kl. 17.00-19.30  

Sted: Det store mødelokale i B-hus 

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank, Martin Frandsen, Michel, Kristian, Ebbe 
Elevrådsrepræsentanter:  
Medarbejderrepræsentanter: MN, CHB 
Ledelsesrepræsentanter: MF, PH, HO, LS 

Afbud: Dan, Nina, Benjamin, Josefine 

Referent: PH 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

1001 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Beslutning: Godkend 

1002 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar: Intet Nyt 
 

1003 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar:  
Det lille elevråd: Intet nyt 
Det store elevråd: Nyt fællesrum for udskoling i C-aula. Indretning og 
samværsmiljø skal drøftes i elevråd. 

1004 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
AN: Har også fokus på nye kollegaer og nye klasser der er kommet op fra 0. 
årgang, som ikke skal benævnes en Corona-årgang. De har oplevet megen 
udeundervisning og leg. 
MN: Det har jo været ferie og nu er vi i gang – der har været mest fokus på de 
nye kolleger i kraft af sin funktion som mentor. Er uddannet mentor og har en 
særlig tidsramme. Vi arbejder os hen imod en 3-i-1 undersøgelse 
(Ledelsesevaluering og APV ift. Fysisk og Psykisk arbejdsmiljø). Dejligt at være 
tilbage til noget der virker normalt.  

1005 Nyt fra ledelse Kommentar:  
LS: Har haft mange opgaver i starten af året, som plejer at være på plads inden 
ferie, opgaverne var mange ift. corona. 
MF: Mange opgaver ift. opstart af skoleopstart. Årgangsprojekt er som altid 
rigtig godt både for børn, forældre og personale. 
HO: B-huset har kun én ny ansat, men der er faktisk fire nye personaler, da flere 
har skiftet hus til B-hus. Der er godt gang i traditioner, som vi har måttet aflyse i 
2020-2021, velfærdskommission der skal arbejde med det gode arbejdsmiljø. 
PH: Økonomien strammes op og tænkes eksempelvis mere forebyggende end 
indgribende ift. placering af personaletimer som dobbeltlærer fremfor puljer 
der ikke er defineret, der er indkaldt til MUS (medarbejder udviklings samtaler) 



 

og TUS (teamudviklingssamtaler), nye klasser i c-hus skal danne ny kultur og det 
går faktisk godt om end der skal slibes lidt kanter og anerkendes en masse, 
indvielse af personalerum hvor man ikke taler arbejde over madpakken.  

1006 
 

Samarbejde med 
børnehaverne om 
ansøgning om 
forsøgspulje til gråzone 
mellem almen og 
special. 

Kommentar:   
Materiale udsendes til gennemlæsning forud for kommende 
skolebestyrelsesmøde. 
Mads introducerer tiltaget og baggrund herfor – herunder ønsket om at 
bestyrelsen arbejder videre med en henvendelse til politikkerne.  
 
Beslutning: 
Vigtige pointer: 

• Ordet ”fastholdelse” går igen – det virker negativt ladet. 

• Savner argumentation for, hvad er fordelen for øvrige elever som ikke 
er udfordret/har særlige behov. Eksempelvis mere tid og 
opmærksomhed. 

• Vigtig at præcisere hvad det er for en børnegruppe. 
Punktet tages op igen på næste møde. 

1007 Forældremøder - 
drejebog  

Kommentar:  
Film er under forarbejdning og anvendes på alle klassetrin undtagen 0. årgang. 
Kristian og Michel har udarbejdet introduktion fra Skolebestyrelsen til forældre 
på kommende 0. årgang. 
Beslutning:  
Michel gennemgår oplæg udarbejdet til forældremøderne. 
Film er forsinket grundet formatering. 

1008 Status - Skolehal til 
Gyvelhøjskolen  

Kommentar:  
Beslutning:2 
Udskydes til næste gang. 

1009 Principper 
1. Princip for 

forældrebetalte 
klassekasser 

2. Princip for lejrskole 
og studietur 

3. Princip for BOYD 
4. Principper for 

rygning, alkohol og 
andre rusmidler 

5. Politik for 
anvendelse af 
digitale devices og 
medier  

Kommentar: 
Gennemgang af principper, evt. redigering og til godkendelse. 
Formanden har modtaget en henvendelse fra et forældreråd, da forældrene til 
en elev der har skiftet til Århus skole ønsker at få klassekasseindbetalinger 
refunderet. 
Beslutning: 

1. Princippet er korrekturlæst og godkendt 
2. Princippet er korrekturlæst og godkendt 
3. Princippet er redigeret og godkendt 
4. Politikken er redigeret og godkendt. 

1010 Silkeborgvej – sikker 
skolevej 

Kommentar:  
Pia retter henvendelse til Vej og Trafik, Skanderborg Kommune ift. resultaterne 
af trafiktælling ved Silkeborgvej.  
Beslutning:  
Pia undersøger, hvad trafiktællingen rent faktisk betyder. 
Punktet tages op på kommende møde. 

1011 Trivselsmåling  
Nationale Test  

Kommentar:  
Helen gennemgik arbejdsprocessen før, under og efter gennemførelsen af 
trivselmålingen. 
Beslutning: 



 

1012 Indskrivning og 
udskrivning  

Kommentar:  
Har vi de rette informationer og fortællinger ude i lokalsamfundet. 
Hvordan opsøger vi informationer? 
Når en elev skifter skole til eller fra os er vi meget nysgerrig ift., hvad det er 
forældre og elever søger, som vi kan give eller ikke kan give. 
Beslutning: 
Skolebestyrelsen søger statistik for det sidste år for indskrivning og udskrivning. 
Pia undersøger, hvilke data hun kan trække og dele. 

1013 Punkter til kommende 
møder 
(skal datolægges og tovholder 
anføres) 

Kommentar: 

• Budgetopfølgning 2021 (september)  

• Elevernes sprog (september) 

• Evaluering af muligheder ift. online undervisning – hvad har vi lært 
under Corona nedlukning, som vi kan arbejdere videre med. 
(november) 

• Samarbejde med GJUK, GFS og andet. 

 
Årskalender for skolebestyrelsen 
- herunder formøder mellem skolebestyrelsesformand, næstformand og skoleleder 

Formøder kl. 8-9:  Skolebestyrelsesmøder (mad kl. 16.30-17.00) kl. 17.00-19.30: 

2021: 
 
16/9 kl. 14-15 
 
2022: 
 

2021:  
17/8 
23/9 (virtuel) 
30/11 
2022:  
20/1  
22/2 (virtuel) 
24/3 
10/5 (virtuel) 
16/6 

 
 
 

Forældremøder 

0.+7. årgang 19-aug 

4.+6. årgang 31-aug 

3.+9. årgang 02-sep 

1.+5. årgang 07-sep 

2.+8. årgang 09-sep 

 


