
 
 

                
      

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Katrine 

Afbud: Ingen 

 

Indhold Noter 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 
9. oktober + aftale om 

kommende mødeleder 

Referatet godkendt 

Kommende mødeleder Nadja 

Pkt.2 

Nyt fra elevrådet 

Elevrådet her fået nyt mødetidspunkt og nyt 

mødelokale. Ditte er kontaktperson og kan 
hjælpe, hvis noget. Der har været drøftet 

muligheden for en indskolingsfest. Punktet 
udskydes til næste møde. Desuden drøftelse 

af Cromebooks. Læsebånd og fagdage i 
udskolingen. 

Pkt. 3  
Tema: SFO 

 
- SFOs opgave med 

den understøttende 
undervisning i 

indskolingen. 
- Samarbejdet ml. 

lærere og pædagoger 
i indskolingen. 

- Samarbejdsaftale og 
samarbejdet med 

SFOs forældreråd. 
(bilag) 

Fælles drøftelse af SFO. Oplæg fra Berthe og 
Helle.  SFOs opgave blev drøftet og der 

opleves i bestyrelsen tilfredshed med den 
måde der i SFO er arbejdet med en ny og 

langt mere central rolle i skolens hverdag. 
Samarbejdsaftalen med forældrerådet blev 

godkendt og vedtaget.  

Pkt. 4 
Tidligere elevers mulighed 

for deltagelse i sidste 
skoledag for 

afgangselever. 
”Karameldag” ex. tidligere 

elever der går på 
efterskole i 9.kl.  

 

Der er dilemmaer forbundet med at give fra 
andre skoler ex. efterskole lov til at deltage i 

sidste skoledag. Hvem har f.eks. ansvaret 
for de elever, der kommer tilbage? Og det er 

gør også noget ifht. skolens elever som 
planlægger og afholder dagen.  

Det er skolebestyrelsens holdning, at 
tidligere elever, ikke kan deltage i sidste 

skoledag (karameldag) på skolen. Man kan 
altid deltage i Ung i Aarhus’ arrangement i 

Botanisk Have om eftermiddagen. 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 13. 

november 2018 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



 

Pause 
 

 

Pkt. 5 

Retningslinjer for brug af 
§ 16.b på skolerne i 

Aarhus 
 

JK gennemgår de retningslinjer, der 

beskriver muligheden for at forkorte 
skoledagen mod at lave to-voksen 

undervisning (§ 16 b). Det har vi de seneste 
to år gjort på mellemtrin og i udskoling, 

samtidig med vi har bevaret muligheden for 
at tilvælge lektiecafé og dermed give elever 

og forældre et valg ifht. skoledagens 
længde. Det oplever vi generelt gode 

erfaringer med. 
Den konkrete beslutning om § 16.b ligger 

hos skolelederen og gælder for et år. Den 
skal begrundes konkret og med angivelse af, 

hvilke grunde ansøgningen tager afsæt i. 

Der foreligger flere forslag (som bliver 
afgjort i løbet af foråret) til ny praksis i 

forhold til kommende skoleår. 
En enig skolebestyrelse mener, at det 

fortsat er relevant at ansøge om § 16b for 
kommende skoleår. Der afventes samtidig 

resultater af drøftelserne i forligskredsen om 
folkeskolen og hvilken betydning en lov 

ændring vil have for bestyrelsen og skolen. 

Pkt. 6.  

Udarbejdelse af principper 

ifht. basistilsyn   

JK orienterer om retningslinjerne for 

basistilsyn. Der er enkelte områder, vi 

mangler at få beskrevet. Det vil JK sætte i 
gang snarest og udspillet kommer på 

bestyrelsens møder i nærmeste fremtid. 

Pkt. 7 

Sponsorering af 
Trafikveste (til bus). 

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der 

ikke må være modydelser i forbindelse med 
at skolen modtager sponsorater, og et 

opslag på intra er en modydelse. Det holdes 
der fast i også i denne forbindelse 



Pkt. 8 

Konkrete sager: 
-Situationen i B og U 

(direktør, adm. 
fællesskaber, område 

inddeling, AULA, stærkere 
fællesskaber, LUP, 

dagtilbud, Min Uddannelse 

m.m.) 
-Info møde nye 0. klasser 

-Affaldssortering 
-Malling Skole og JK 

-Mobilfri udskoling – 
prøveperiode 

-Renovering – 
skolegård+gange 

 

• JK orienterer om situationen i Børn & 

Unge med ny direktør og de 5 nye 
områder m.v. Samtidig nedlægges 

forældreintra som afløses af AULA pr. 
august 2019. Herudover skal vi 

implementere stærkere fællesskaber, 
som er et indsatsområde B & U satser 

på for kommende skoleår. Min 

Uddannelse er gjort frivillig – men der 
er fortsat krav om udarbejdelse af 

elevplaner. 
• Vi har afviklet informationsmøde for 

nye 0. klasse forældre 
• Der er ingen aftale med vores 

rengøringsfirma om at kunne håndtere 
at sortere skolens affald 

• JK er udtrådt i praksis på Malling skole 
men er dog ”myndighedsperson” og 

tilknyttet enkelt opgaver indtil den nye 
skoleleder er ansat 

• Elevrådet foreslår mulighed for at 
være i hallen og indkøb af 

”underholdning” til frikvarterne, når vi 

indfører mobilfri udskoling. Der er 
tildelt de enkelte klasser budget, som 

giver mulighed for at indkøbe fx spil til 
klasserne. 

• Gangenes lys bliver pt udskiftet og 
vinduesarealerne på 60’er gangen 

renoveres. Der lægges fliser i den ene 
skolegård. 

Pkt 9 

Evt. 

 

  
 
 


