
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

Type: beslutning (bes) –  godkendelse (god) -orientering (ori) – debat (deb)  

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Nadja 

Ref: LK 
  
 

Indhold  

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 
13. november + aftale om 

kommende mødeleder 

Referat godkendt.  

Pkt.2 
Nyt fra elevrådet 

Mille og Nicolaj fortæller, at den mobilfri 
prøveperiode udfordrer nogle. Enkelte elever 

forsøger at snyde sig til at bruge mobilerne. At 
vænne sig til nyt kan være svært.  
Der skal i klasserne fokus på om der er nyt fra 

elevrådet. Forslag om, at lærerne følger op efter 
hvert elevrådsmøde. JK/LK drøfter på kommende 

lærermøde 
Oplevelse af at der sidst på ugen kan mangle 

håndpapir på toiletterne. JK orienterer MSH. 
Området er p.t del af udbud og håndteres af 

rengøringsfirma. 
Elevrådet hænger en seddel op i alle klasser med 
mødedatoerne for elevrådsmøderne. 

Elevrådet har sagt ja til at hjælpe med at arrangere 
udskolingsfesten 

Pkt. 3  

Brug af videoovervågning i 
åbne og lukkende miljøer 
på skolen.  

I forlængelse af computertyveri har vi fået anbefalet 

at skærpe sikkerhedsforanstaltningerne, bl.a. ved at 
bruge videoovervågning.  
JK vil undersøge erfaringer med videoovervågning 

fra andre skoler. Det besluttes at der kan anvendes 
videoovervågning iflg. gældende regler i særligt 

sårbare områder. 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 11. 
december 2018 
kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 4 

Uddannelsesparathedsvur
dering og praksisfaglighed  

 

 

I forbindelse uddannelsesparathedsvurderingen 
skal vi fra dette skoleår også vurdere eleverne på 

deres praksisfaglighed. For at understøtte det 
praksisfaglige i udskolingen er det besluttet, at 

der skal være obligatoriske praksisfaglige valgfag i 
7. og 8. klasse. Vi skal tilbyde håndværk og 

design, og kan tilbyde madkundskab, billedkunst 
og musik. Det skal afsluttes med en prøve efter 8. 
klasse. Hvordan strukturerer vi det? Der er 

forskellige dilemmaer bla. ifht. ressourceforbrug 
og skoledagens længde, som vi er nødt til at 

drøfte mere. Pkt. drøftes videre på kommende 
møde 

Pkt. 5 

Evaluering af første ½ år i 
bestyrelsen – herunder 

også referater 

Oplevelsen er at møderne fint. Det er godt, at 

referaterne er blevet mere fyldige. Godt, hvis der 
kunne være mulighed for at forberede sig lidt 

mere til nogle af punkterne, fx bilag. 

Pkt. 6 
Konkrete sager: 

- 1. årg. elevtal 
- Samarbejde med 

Aarhus Teater(ori) 
- Konkret 

klasse/elevsag 

 

• Første årgang er stor, men meget 
velfungerende. Mulighed for at den skal 

deles til 4 klasser da vi har nye 
distriktselever, samt oplever en række 

ansøgninger om adgang til årgangen fra 
elever udenfor vores distrikt. De er p.t. på 
venteliste. JK undersøger muligheden for 

evt. dispensation – og situationen drøftes 
ifbm. budget drøftelse. 

• Mellemtrinnet skal fra kommende skoleår 
deltage i et skolevirksomhedssamarbejde 

med Aarhus Teater: Ej Blot til Lyst. Se video 
http://video.aarhusteater.dk/atl-

mesterlaererforlob 
 

Pkt. 7 

Evt. 

 

Pkt. 8  
Let traktement og 

juleafslutning i 
bestyrelsen 

 

 

http://video.aarhusteater.dk/atl-mesterlaererforlob
http://video.aarhusteater.dk/atl-mesterlaererforlob

