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Mødeleder: Anne 
Referent: Nicolaj 
Til stede: Gitte, Katrine, Marie, Anne, Nicolaj, Lene, Britta  
 
 
Dagsorden 

 Beskrivelse Ansvar. 

1. Dagsorden 
 

Godkendelse 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
Rammer for mødet  
 

Anne 

2. Elevrådet  
 

Elevrådet orienterer skolebestyrelsen om årets arbejde i 
rådet. 
 
Efterfølgende en kort debat om, hvordan rådet og 
bestyrelsen kan understøtte hinandens arbejdsområder. 
 
Clara, 8.b, elevrådsformand deltog i behandlingen af 
punktet. 
  
Diskussion: Kan elevrådet udvides, så der er 
repræsentation fra 3. årgang og frem? 

- Hele elevrådet har ikke vendt spørgsmålet, men 
umiddelbart er det svært at få alle med ift. fagligt 
niveau på møderne. 

- 4 møder på et år, 1,5 time per gang, er kort tid, 
hvis der er for mange medlemmer 

- Elevrådet har hørt mindre årgange og har været 
ude at samle holdninger fra de årgange, som ikke 
er repræsenteret i elevrådet via kontaktklasser 

 
Initiativer fra elevrådet:  
29. november – uddeling af pebernødder fra elevrådet.  
Mange sidder ved computere i frikvartererne. Enige om 
at det er ok at trække sig nogen gange, men behov for 
alternativer til skærmen, eksempelvis bordtennis. 
 
Forsøg med telefoner, så de ikke skal låses inde i et skab i 
skoletiden. Der arbejdes på at beskrive et forsøg, der kan 
give delvist lov til at have telefonen fremme.  
 

Elevråd 
Katrine 
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Behov for trivselsundersøgelse ift. hvornår man keder sig 
i timerne. Det er ok at kede sig i timerne, nogen gange i 
hvert fald.  
 
Lærere – clean cut vs. lærere, der følger en hele vejen 
gennem udskolingen.  

- Indskolingen til mellemtrinnet – her kunne det 
være godt at have en lærer med. 

- Mellemtrin til udskoling - det bedste er hvis der 
kommer en udskolingslærer med ind i 6. klasse 
og stille og roligt lære hinanden at kende.  

 
Postkasse – fra elever til pedeller, så kommunikationen 
ikke behøver gå via lærerne.  
 
Morgensamling i udskolingen. Grøn julepynt, jf. Grønt 
flag. Aftale mellem miljørådet og elevrådet om en fælles 
konkurrence med fokus på genbrugspapir etc., i løbet af 
juleklippedagene. 
 
Mobile pay i kantinen. Afhænger lidt af om telefonerne 
bliver til rådighed i løbet af dagen.  
 
Ønsker til fysiske forhold  
Sofa til udskolingen, til hygge og for at komme væk fra 
computerskærmen 
Synlige gårdvagter (er opfyldt) 
Madame-poser på toiletter i udskolingen. 
 
Elevrådet har bekræftet ordensreglerne.   
 
Samarbejde mellem elevrådet og skolebestyrelsen 

- Funktion – elevrådets oplever at deres ønsker 
bliver gjort lidt mere til virkelighed af at være 
forbi bestyrelsen.  

- Forslag om at lave ting fælles – eksempelvis 
fælles stand til skolefesten med konkret indhold 

 
Elevrådet havde en god oplevelse med 
livsduelighedslejren. Skal gøres igen – vi har nu prøvet 
det, og ved hvad der virker.  

3. Orientering fra 
skoleledelsen 
 

• Økonomi 

• Revideret Aarhusaftale 

Lars L 
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Formål: 
Kort orientering om 
aktuelle områder. Ikke 
plads til diskussion. 
(Punkter der kræver mere, 
sættes på et kommende 
møde) 
 

• Justeringer i Aarhus Kommunes 
styrelsesvedtægter 

• Kulturforbedring 
 
Skolelederen giver en kort, skriftlig orientering mhp at 
protokollere beslutning ift. periode for 
forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. 
Skolebestyrelsen stadfæster således den tidligere 
beslutning om valgperioder for forældrerepræsentanter, 
efter den formelle bemyndigelser er giver af Byrådet. 
 

 
 

4. Beslutninger/ 
Kvalificeringer af 
beslutninger og evt. 
beslutninger om videre 
processer 
 
Formål: 
Punktet skal munde ud i 
anbefalinger fra 
skolebestyrelsen. 
Det er afsat tid til 
kvalificering 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. Ordet er frit 
 

Formål: 
At alle medlemmer har 
mulighed for at orientere 
om evt. henvendelser eller 
andet af relevans for 
bestyrelsen 
 

Skolefesten 
- Positiv oplevelse af bestyrelsens bod 
- Matematiklærer samler op med klasse 
- Vigtigt at der scores ift. tre kategorier (sur, 

neutral, glad), at tvivlstilfælde valideres  
- Saml billederne i en fotobog/stor collage-plakat 

eller lignende 
 
Info til skolens forældre om princip 

- Henvendelsen stiles til forældrene.  
- Gitte laver et bud og sender til bestyrelsen mhp. 

godkendelse.  

Alle 

6. Fælles forberedelse 
 
Formål: 
At være godt forberedt til 
fællesmødet med SFO’s 
forældreråd. 
 

 Lene 



          Skolebestyrelsesmøde i Europa 
18. november 2019 kl. 17.00 – 18.30  

 

 

 

 

 
7. Punkter til kommende 

møder 
 
Formål: 
Hvad skal prioriteres på det 
kommende møde (også i 
relation til årshjul) 

 

Rekruttering af medarbejdere 
 
Ordensregler (12.12.19) 
 
Antimobbestrategi (12.12.19) 
 
 
 

Anne 

8. Eventuelt 
Opsamling på tidligere 
punkter 
 
Formål: Hvad mangler vi at 
afslutte fra dagens møde. 
 

 Anne 

 
Vi ses 
 
Lene, Anne og Lars 


