
 
 

Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 
25. august 2015 kl. 17.15 – 20.00  

 
 
 
Mødeleder: Henrik 
Referent: Pia 
Afbud: Jørgen, elevråd, Henrik,Dorthe,Marie S. 
Dagsorden 

 Referat Ansvarlig 

1. Dagsorden og 
referat 
 

Velkommen til Christian Petersen , ny 
medarbejder repræsentant i skolebestyrelsen. 
Referatet godkendt, dagsorden ligeså. 
Bestyrelsen opfordres til at lægge deres billede 
på skolebestyrelsesdelen på hjemmesiden. 

 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Ikke samlet endnu  

3. Nyt fra 
skoleledelsen 
 

• Ledelsen har drøftet at prioritere tid så 
der i hvert fald er to ledere med til 
møderne. 

• Vi kommer dårligere ud af 
regnskabsåret end vi havde kalkuleret 
med. Der er dukket uforudsete ting op 
fra tidligere, noget vi ikke har, kunnet 
forudse. Dog ser beregningerne i 
forhold til hele skoleåret rigtig ud. Vi 
har rettet til i forhold til de sidste 5/12. 
Skoleår og regnskabsår løber på tværs 
af hinanden. 

• Sundhedsplejersken Birthe Faurby er 
blevet spurgt til råds om 
varesortimentet i Arla automat. Hun 
anbefalede det ikke, og projektet er 
droppet. Skolebestyrelsen skal tage 
stilling til om det fortsat skal være 
tilladt for de ældste at forlade skolen i 
pauserne, for at gå på torvet. Forslag 
om også at se på hele kantinedriften. 
Punkt på et senere møde. 

• Bygningsafdelingen har været på skolen 
for at se på ventilationen. Hele 
systemet blev gennemgået. Der er et 
ventilationssystem i alle klasser. I 
mange klasser er det et der skal 
aktiveres. Bygningsafdelingen vil 
forbedre disse systemer, så de bliver 
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nemmere at betjene.  I Vest skal der 
repareres noget før det fungerer 
optimalt. Dette sættes snarest i gang. 
Lars har skrevet om dette i sit seneste 
nyhedsbrev til forældrene. 

• Fælles skolebestyrelsesmøde i område 
Oddervej 28/10 kl. 17-20 på Solbjerg 
Skole. Der er ikke åbent for tilmeldinger 
endnu. 

• På Skåde Skole har der været indkaldt 
til stor fest på skolens område. Der var 
inviteret gennem Facebook, og der kom 
mange fra et stort opland. Skolelederen 
fra Skåde Skole opfordrer til at forældre 
orienterer skolen hvis de opdager en 
sådan invitation, så skolen kan kontakte 
SSP og andre der kan hjælpe med at 
holde styr på noget sådant. 
Skolebestyrelsen vil opfordre forældre 
på Beder Skole til dette også. 

• Lars har været i dialog med præsterne 
der imødekommer vores ønsker i 
forhold til konfirmationsforberedelse, 
bortset fra roterende ugedage for de 
hele dage. 

• Vi er godt i gang med nyt skoleår. 
Positive henvendelser, selvom det kan 
være svært at  forstå koderne i 
skemaet. Lars har sendt infobrev med 
læsevejledning til alle forældre. Ros for 
at der er kendt lærer med i overgange. 
Der har været tilgang af elever til vores 
udskoling. 
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4. Forretningsorden og 
ansvarsområdet 
 

Forretningsorden er sendt ud med dagsorden til 
dette møde. Det er en standart skabelon fra 
Århus Kommune.  
Kommentarer: 
Indkalde med 7 dages varsel. 
Dagsorden skal ikke være offentlig, møderne er 
lukkede. 
Som udgangspunkt deltager suppleanterne i 
mødet. 
Referatet udsendes senest 4 hverdage efter 
mødet, bestyrelsen har 4 hverdage til at komme 
med kommentarer. 
§5 stk. 3 slettes. 
 
Ansvarsområder ved høringssvar: 
Styrelse i Aarhus kommune 
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Fusioner 
Kost og bevægelse og andet. 
Lars kommer med et forslag til næste møde. 
 
 
 

5. Årshjulet Møderne skubbes til kl. 17.15 fremover. 
Majmødet bliver flyttet. Årshjulet godkendt.  

Lars og 
Henrik 

6. SB-repræsentation 
fra S-klasserne 
 

Lene har skrevet til forældrene i S klasserne og 
opfordret til at man drøfter det på 
forældremøder. 

 

7.   
 

Forslag til behandling: 
1. Alkohol. Godkendt. 
2. Klassesammenlægning. Rettelser : ikke 
personlige ønsker klassedannelse sker i 
samarbejde med afgivende institution under 
hensyn til pædagogiske overvejelser. 
Børnehaveklasse ændres til 0. klasse i hele 
dokumentet. Klasselærer ændres til årgangs 
team i hele dokumentet. Der skal foreligge en 
procesplan for forløb og evaluering, samt dialog 
med forældre. Sidste sætning i punkt 1 slettes, 
også de sidste to linjer i pkt. 5. 
3. Samarbejde med lokalsamfundet. 
Udskolingen prioriterer, ikke dele af 
undervisning blot undervisning. Foreningsliv og 
kulturliv skal med ind, ikke kun erhvervsliv.  
4. Princip eliteidræt og musik. Der skal være 
forældreunderskrift. 
Disse principper bliver rettet til og tages på 
næste møde igen. 
Flere principper på de næste møder. Næste 
gang bliver kilder angivet. 
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8. Inklusion  
 

Overordnet oplæg, temaet tages op senere. 
National politisk diskussion om at flere skal 
inkluderes i almen undervisning. I Aarhus har 
man opnået de nationale mål. Der er børn med 
diagnoser i klasser, også nogle der ligger på 
grænsen. Debatten om dette er blevet rejst på 
forskellige skoler. 
På Beder Skole, skal medarbejderen og teamet 
have mulighed for at løse den hele opgave. I 
medarbejdergruppen skal vi have denne debat i 
gang. Medarbejderne har mulighed for at flytte 
ressourcerne rundt. På specialcenter møder kan 
medarbejderen komme i dialog med PPR og få 
sparring, hvis man er i tvivl om hvordan man 
kan håndtere en opgave. Skolen har muligheder 
i det faglige støttecenter hvor eleven er i 
intensive kortere kurser, Dansk som andetsprog 
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for de børn der har sprogstøttebehov, 
miniklassen arbejder med at understøtte børn 
med at være i almenområdet, med henblik på 
at kunne være i normalklassen. Visitering af 
klassens lærere. Vi har en opgave med eksterne 
parters ekspeditionstid.  
Skolen kan bortvise elever i få dage efter 
hændelse af uacceptabel adfærd. Familiekontor 
Syd kan også være ekstern part i sager. Der kan 
etableres alternative undervisningsforløb. 
AKT team på skolen, Adfærd Kontakt og Trivsel, 
er uddannede medarbejdere der har fokus på 
eleven, Uddannede Inklusionsvejledere på 
skolen har fokus på de professionelle. 

9. Forberedelse af 
temamødet om 
kommunikation 
 

Kommunikation er temaet på næste møde. 
Hvad skal vi kommunikere om?  Hvor meget og 
om hvad?  Kommunikation mellem skole og 
hjem, mellem medarbejder og hjem, SFO og 
hjem. Hvad er skolebestyrelsens holdning til 
dette?  Brugen af INTRA. Kommunikationsetik. 
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10. Punkter til 
kommende møde 

Skolebestyrelsens mandat 
Principper fortsat 
Siden Sidst punkt på hvert møde, hvad har 
skolebestyrelsesmedlemmer hørt siden sidst. 
(Hvis det er personrelateret skal det på et 
lukket punkt.) 
 
 

 

11. Eventuelt 
 

Skolebestyrelsen giver en afskedsgave til 
Gunnar på fredag når han træder tilbage. 

 

 


