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Referat skolebestyrelsesmøde mandag den 2. september 2019 kl. 17.00 – 19.00 
i personalerummet 
Deltagere: Søren, Jan, Kristine, Jens, Dorthe, Susan, Flemming, Ulrich, Pernille (ref) 
Afbud: Janus, Morten, Kenneth, Jens 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Ingen kommentarer til dagsordenen. 
Tilføjelse til referat: Pkt. 3:  Økonomi kører efter planen 
 

2. Meddelelser 
  - Ledelsen 
   - skolestart - status 
   - tilbagemelding vedr. 10. klasse 19/20 
   - Commitee Europe 
   - andet 
  - Sb-formandskabet 
  - Andre 
Pernille Røm er konstitueret som pædagogisk leder hele dette skoleår i stedet for Mette, som har 
fået nyt arbejde. Dorthe er i proces med et overordnet kig på ledelsesstrukturen.  
Der er nye mennesker på kontoret – Susanne (administrationsleder), Gitte (administrativ 
medarbejder) 
Der har været en god start på skoleåret, særligt har både 0. klasse og 10.klasse haft en god start. 
Også den nye specialklasse i 2.-3.klasse har haft en god start.  
Der er fra 10. klasses lærerne og fra skolebestyrelsen tidligere blevet bedt om hjælp i forhold til 
elevgruppen i 10. klasse – også på de andre 10. klasses-skoler. Der kommer et nationalt udspil på 
10. klasse området. I Aarhus er der nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde indenfor de nuværende 
økonomiske rammer. Der arbejdes bl.a. for en lettere indgang til socialforvaltning, PPR, gadeplan 
mm.  
Commitee Europe – der er bevilliget penge, så lige nu er økonomien i orden. I løbet af dette skoleår 
skal det drøftes, om det skal fortsætte derefter.  
Flemming har været til et møde på forvaltningen om Sikker Skolevej ved Bøgeskov Høvej, der 
tænkes i cykelsti på begge sider. Der laves to fartsænkende chikaner på Nordbyvej og 40km/t på 
Nordbyvej. Skolepatruljen er flyttet hen til ny overgang på Ormslevvej, mens der arbejdes på vejene 
omkring skolen.  
SB-Formandskabet – Kristine vil gerne stoppe som formand. 
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3. Konstituering af skolebestyrelsen 
Jan er valgt til formand. 
Kristine er valgt til næstformand.  
 
4. Mødeplanen – Dorthe har udsendt forslag til mødeplan. Der er forslag om færre, men længere 
møder – drøftelse og beslutning 
Ulempen ved at lave færre møder er, at der kan gå lang tid mellem deltagelse, hvis man er 
fraværende en enkelt gang. Desuden skal der nogle gange laves høringssvar, og så kan det kræver 
ekstra møder alligevel.  
Fordelen kan være, at det kan være lettere at deltage, hvis mange møder i kalenderen er en 
udfordring tidsmæssigt.  
 
Overvejelser: Hvad skal indholdet i møderne være? Skal det være drift eller mere strategiske 
drøftelser? Kan nogle meddelelser skrives ud? 
 
Beslutning: Mødeplanen fastholdes med mulighed for at forlænge enkelte møder ved at flytte 
timer mellem møderne.  
 
5. Skolefest og indvielse af kælder 
Der er hængt invitationer op rundt omkring på skolen. De deles ud i klasserne. 
 
Reception kl. 16-17 indvielse af kælder, sandsynligvis med ”arbejdende værksteder”. 
Skolefest fra 17-20 Den foregår, som den plejer.  
Underholdningen er trommer og dans v. Kweku 
 
6. Årsplan 
Faste punkter i løbet af året fastlægges.  
Forskellige temaer, emner og drøftelser lægges ind i forskellige måneder. 
Forslag til temaer til årshjulet kan sendes til formandskabet. 
Ledelsen laver udkast til årshjulet hurtigst muligt 
 
7. Evt. 
Jan tager på besøg til forældremøde på 0. årgang. 
Dorthe tjekker op på, hvornår næste skole bestyrelsesvalg er. 

 
 


