
 
 

Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 
14. Januar 2019 kl. 17.00 – 20.00  

 
 
 
Mødeleder: Anne 
Referent: Richard 
Fraværende: Lene, Catrine, Elevrådet 
 
 
Dagsorden 

 Referat 

1. Dagsorden Sidste mødereferat er godkendt 
 

2. Orientering fra 
Skoleledelsen 
 

-Beder Skole er udtaget til at deltager i Den Europæiske Rusmiddel 
undersøgelse. 
-pædagogisk dag – dagsorden og bestyrelsens involvering vil blive 
præciseret snarest. Lars L. vender tilbage. 
-Musikvideo: der arbejdes videre med projektet. 
-Livsduelighedsudvalg: Århus Kommune vender tilbage med mulig 
lokation. 

3. Beslutninger/ 
Kvalificeringer af 
beslutninger og evt. 
beslutninger om 
videre processer 
 
 

-LUP: Børn&Unge er p.t. delvis ubemandet  - derfor et LUP’en p.t. på 
stand-by. Debatpunktet er derfor udskudt. 
 
-Vandringsstatistikken: Vi ligger i top 5-8 efter fastholdelses procent. 
Skolebestyrelsen ønsker at dette bibeholdes. Bestyrelsen mener at 
øget/forbedret kommunikation af skolens succes-historier (herunder af 
forbedringer i det faglige niveau i udskolingen, som tidligere havde et 
dårligt rygte) samt fokus på skolens kerneydelse er er relevante midler. 
Nikolai og Lars L. dykker ned i tallene og Anne bidrager i en 
kommunikationsopgave. 
 
-Jubilæum: Bestyrelsen støtter an fejring af 50 års jubilæet. Det ønskes at 
der formuleres et formål med fejringen. Formålet kunne være: 
-Beder skole på landkortet  
-Den lokale historie  
-Kommunikation af skolens værdier 
 
En kombination men den påtænkte duelighedsdag kan overvejes.  
 



 
Et udvalg bestående af: Lars B. og Anne understøtter overvejelser som 
Lars L. og Kristian gør – evt. med involvering af skolens Pædagogiske 
Udvalg. 
 

Skrivelse til Aarhus Kommune om 'indflytning' af klubben på 
skolens arealer: Marie ønsker input på kvantitative argumenter. 
Marie sender skriftlig forespørgsel til Dorthe+Lars L. Dorthe & Lars 
B. skriver udkast. 
 
Retningslinjer i forhold til udsendelse af informationer fra eksterne:  
Annes forslag blev vedtaget og overdrages til skolens ledelse til 
implementering. 
 
Er vi kommet i hus med nogle af elevrådets ønsker?  
Dette punkt udskydes til næste møde. 
 
Vikarforbrug. Beslutning om, hvornår det skal behandles på et 
bestyrelsesmøde. 
Drøftes under Budget 
 
Dato for nyt forældrerådsdialogmøde i foråret. Tema for mødet 
fastsættes. 
-Emne: Hvad er forældrenes forventninger til Beder skole? 
-Marie & Lene fastsætter dato. 
 
Valgfrihed omkring 'digitale læringsplatforme. Beslutning om, 
hvornår det skal behandles på et bestyrelsesmøde 
-Læringsplatformen er påkrævet og skolen anvender jf. gældende 
lovkrav. 
  
Orientering om skolefototilbud 
Pga. usikkerhed omkring eventuelle administrative forstyrrelser 
ved et skift af fotograf blev det besluttet ikke at skifte leverandør. 
Lene giver svar på forældrehenvendelsen. 
 

4. Ordet er frit 
(Vikarforbrug & 
forældrehenvendelse 
fra 2A) 

Generelt: Ledelsen har sat fokus på vikar forbrug. (herunder også i 
relation til situationen in 2A). Det behandles i MED og 
arbejdsmiljøudvalget. Lars L. har herunder i den forgangne måned 
personligt stået for vikarplanlægningen. Kommunikationen kan dog 
forbedres. Kvaliteten af vikar undervisning søges kontinuerligt optimeret. 
 



 
Som en del af den årlige planlægning lægges der bl.a. vægt på at p 
pædagoger matches på bedst mulig måde til klassernes behov.  
 
2A: Forældrehenvendelsen vedr. 2A blev behandlet. Skolens ledelse tager 
et møde med 2A. Anne svarer forældrehenvendelsen. 
 

5. Budget 2019 
 

Dorthe fremlagde budgetudkastet. 
 
I lyset af det nuværende høje vikarforbrug er der i budgetudkastet afsat 
midler til 4 vikar stillinger (mod 2 i indeværende års budget - hvilket har 
vist sig utilstrækkelig). Vikarforbruget drøftes med lærerstaben i morgen 
15/1. 
 
Ledelsen opfordres til at overveje om en fastansættelse af en ekstra 
lærer/pædagog kan bidrage til nedbringelse af vikaromkostningen og 
højnelse af undervisningskvalieten. 
 
Det blev vedtaget at ledelsen regelmæssigt afrapporterer vikarforbrug/ 
fravær på bestyrelsesmøderne således at bestyrelsen får større indsigt i 
fraværets årsager samt udvikling heri. 
 
Der er en mindre manko på ca. 300.000 på lærerlønninger i forhold til 
nuværende lærerstab (som kan måske inddækkes ved reduceret 
vikarforbrug). 
 

6. Værdiregelsæt Et fint oplæg får en endelig tilrettelse af Anne.  
Britta laver layout. 
 

7. Principper 
 

Princip for SFO’s virksomhed behandles på senere møde. 
 
Kommentarer til første udkast til ”princip for skole-hjem-samarbejde”: 
Maria: Skole/hjem: reference til forventningsfolder savnes. 
Christian: Princippet skal også behandles af skolens personale. 
Marie: Forældresamtaler eller skolehjemsamtaler ? 
Nicolai: kan skole/hjem samtaler finde sted i dagstid ? 
Lars: Bør princippet være mindre detailleret og mere overordnet. 
Gitte: princippet bør sætte minimumskrav 
 
Kristian bringer udkastet til MED-udvalg til behandling og bringer 
feedback tilbage til bestyrelsen hvorefter tilretninger indarbejdes. 
 
Richard laver plan for proces for revision af andre principper. Anne, 
Richard og Lars driver processen videre. 
 



 
8. Punkter til kommende 

møder  
Godkendelse af B2019 (07.02.19) 
Eksempler på frivillighed 
Nyt logo 
Der bør nedsættes et kommunikationsudvalg til formidling af ”den gode 
historie”. Organisering tages op på næste møde. 
 

9. Eventuelt 
 

Britta spurgte om der er forældreråd for specialklasser. Lars L. 
undersøger historik og forventninger. 
 
Næste møde 7/2. 
 
 

 
  


