
 
 

Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 
22. august 2018 kl. 17.00 – 20.00  

 
 
 
Mødeleder: Lars/Ny formand 
Referent: Pia 
 
 
Dagsorden 

 Referat 

1. Dagsorden 
 

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Katrine Vinther, der er kontaktlærer for elevrådet, foreslår elevrådet ikke 
kommer til hvert møde. Det er et svært tidspunkt for dem at komme på. 
Forslag om de bliver inviteret til to årlige møder, men altid er velkomne 
når de har noget de vil drøfte med bestyrelsen. 
Katrine fremlægger dette for elevrådet. 

3. Nyt fra skoleledelsen 
 

Økonomi. Vi følger de nøgletal der er givet. Vi har en klar forvisning om at 
lønsummen holder. 
 
Skolebestyrelsens dag. Bestyrelsen blev inviteret.  
Deltagere: Anne, Richard og Nicolaj. 
Øvrige deltagelse kan meldes til Anne Poulsen på kontoret. 
 
Fællesskabsdagen 28. september er blevet drøftet i PU, dagen bliver til 
noget, hele byen bliver involveret og det bliver sjovt. 
 
Vi har brug for nogle forældrekontakter vi kan trække på i forhold til 
selve arrangementet. Anne skriver ud om nogen kan hjælpe med noget. 
 
Skolen ønsker at planlægge en stor lejrtur med alle skolens elever samlet. 
Dette kræver vi får noget hjælp fra forældre. Vi skal huske at få forklaret 
tankerne bag Beder Skolen værdier for at alle kan forstå den vej vi ønsker 
at gå. Skolebestyrelsen bakker op om dette. Der bliver arbejdet videre 
med det. 
 
Morten og Lars har sendt et forslag til anti mobbestrategi ud til 
bestyrelsen. En sådan strategi er lovpligtig. På beder Skole vil vi egentlig 
hellere have fokus på trivsel, idet vores elev trivsel undersøgelse ikke 



 
tyder på der finder mobning sted. Det skal behandles på et kommende 
møde. Katrine tager det med videre i personalegruppe og elevråd. 
 
Beder Skole har 50 års jubilæum næste år til august. Hvad skal der ske? 
Tages op senere 
 
Vi skal tage stilling til manglende suppleanter og S klassemedlem i 
skolebestyrelsen. Anne går i tænkeboks og kontakter Lars. 
 
 

4. Ordet er frit 
 

Der er lærerens dag 5. oktober 
Forældrehenvendelse om vi ikke kunne have et lille elevråd 
Forældrehenvendelse om at alle elever får en lille bog med klassefotos af 
alle elever og alle lærere når der er skolefoto. 
Der har været et par forældredødsfald i sommerferien, skolen har en 
sorgpolitik. 
 

5. Præsentation og 
konstituering 
 

Der 5 forældre der går videre fra seneste skolebestyrelse Nicolaj Krogh, 
Richard Dalkjær Johansen, Lene Søgaard Andersen, Anne Harits og Marie 
Danø 
Der er to nye Forældrevalgte Gitte Wittendorf og Lars Bach Hansen 
Konstituering:  
Formand Anne Harits 
Næstformand Lene Søgaard Andersen 

6. Fremtidig arbejdsform 
i skolebestyrelsen 
 

Forslag fra Richard om enten at invitere forældre ind i udvalg, eller lave 
en tidsplan og prioritering i bestyrelsen. 
Strategi og vision skal vi lige nu ikke arbejde med set i lyset af den nye 
situation med høringsforslaget om sammenlægninger af skoledistrikter. 
Det er relevant at stille spørgsmål om opgaveløsning i skolebestyrelsen 
med det antal møder der er og det antal opgaver der er. 
Ide at lave en årsplan med datoer. 
Der er en oplevelse af at klasseforældrerådene gerne vil involveres mere 
og at de er en ressource vi kan trække på. 
Vi skal bruge den energi der er i bestyrelsen, man kan melde sig til de 
udvalg man har interesse for. 
Punktet tages op på næste møde 
Lars kommer med forslag fra de sidste” skal” projekter til næste møde 

7. Årshjulet 
 

Årshjul over møder er sendt ud. 
September mødet bliver flyttet til mandag 1/10  
Det sociale arrangement flyttes til marts 
10/1 flyttes. 

8. Omorganisering 
 

Årgangsansvarlige: 
0. årgang Lene 
1. årgang Nicolaj 



 
2. årgang lars 
3. årgang lars 
4. årgang Marie 
5. årgang Marie 
6. årgang Anne 
7. årgang Gitte 
8. årgang Richard 
9. årgang Richard 
Opgaven er at præsentere bestyrelsen overfor forældre, være mellemled 
når der foregår noget på skolen der kræver kontakt til forældrerådene. 
Lene sender inspirationsmail ud. 

9. Høringssvar på 
besparelser i Aarhus 
Kommune 
 

Lars orienterede om høringsmaterialet der er udkommet i dag. 
En del af materialet er et forslag om at reducere antallet af skoledistrikter 
i Aarhus. For vores område vil det betyde en Beder Malling Skole fra 
starten af næste skoleår. 
Der er høringsfrist d. 12. september. 
Skolebestyrelsen er høringspart. 
Skolebestyrelsen orienterer kort forældrekredsen på Beder Skole, med 
link til høringsmaterialet der nu er tilgængeligt, så interesserede forældre 
kan orientere sig dybere. 
De forældrevalgte i skolebestyrelsen holder et ekstraordinært møde for 
at granske materialet og udarbejde en proces frem mod afgivelsen af 
høringssvaret. 
 

10. Punkter til kommende 
møde 
 

Erfaringer med frivillighed fra anden skole vedr. skole onkler/tanter 
(Gitte) 
Anti mobbestrategi (Lars, Gitte) 
Elevtrivselsmålingen 
Arbejdsform i skolebestyrelsen fremover(Richard) Alle skal tænke over 
hvilke område de brænder for. Dette skal skrives ind inden næste møde. 
De sidste ”skal” projekter 
Næste møde blev flyttet til 1/10 
 

11. Eventuelt 
 

Husk forventningsfolderen til forældremøder 

 
  


