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Mødeleder: Anne 
Referent: Pia 
 
 
Dagsorden 

 Referat 

1. Dagsorden 
 

Godkendt 

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

 

 
Økonomi. 
Regnskabsafgivelse september. SFO forventet underskud på ca. 
200.000. Dette skyldes ændring på tildeling, dette vil vi forsøge at 
tilpasse, men det er en svær øvelse. 
Skoledelen viser et overraskende forventet resultat på + 1, 8 Mill. 
Dette skyldes forsigtig planlægning, øget tildeling, samt løn.  
Timeløns regnskabet forventes at ligge på det forventede. 
 
RULL 
Nu er planer ved at konkretisere sig. Indskoling, Håndværk og 
design, og MAD lokale. 
Der er meget spændende projekter der er på tegnebrættet. 
 
Ombygning 
Nye lofter og gulvbelægning er i gang. Derudover er vi i gang med 
energirenovering. Der bliver bygget mange steder. 
Bålhytten bliver renoveret, så det kan bruges i undervisning og i 
fritid. Personalerummet bliver også renoveret. 
 
Inklusion 
Vi er i gang med at omtænke vores inklusion. De næste måneder 
skal vi arbejde med inklusion med faste medarbejdere der har 
puljetimer til dette arbejde. 
Medarbejdere og skolebestyrelse skal evaluere på dette på 
pædagogisk lørdag i februar. 
 
COVID-19 
Vi har stadig de retningslinjer vi fik for 3 uger siden. Vores drift skal 
gennemføres, der må ikke ske produktionstab. Alt skal dog afvikles 
under de skærpede hygiejniske retningslinjer og afstandskravene. 
Klassen er stadig gruppen. 
 
Børn og Ungechef Anne Merethe Løvmose har fået nyt job. Der 
bliver ansat en ny snarest. 
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Vi kan ikke længere købe gruppebillet til Midt trafik. Dette giver en 
del udfordringer i forhold til at deltage i arrangementer i Aarhus. 
Dette føler vi er en skævvridning af muligheder for at deltage i 
arrangementer for skoler. 
 
Der har været sygdom i administrationen, så derfor ligger 
bestyrelsesreferater fra de seneste møder ikke på hjemmesiden 
endnu. Dette bliver løst snarest. 
 
11. november kommer rådmanden og indvier et fællesskabstræ. 
 
 

3. 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 
 

Budgetforliget endte bedre end frygtet. Bestyrelsen havde 
orienteret forældrene inden. 
 
Røgfri skoledag. 
Pr 1/1 skal vi kunne garantere røgfri skoletid. (rusmiddel fri 
skoletid?) 
Dette kan få konsekvenser for udgangstilladelsen for 8 og 9 årgang. 
Elevrådet har behandlet dette. De vil gerne komme og drøfte det 
med skolebestyrelsen.  
 
Elevrådet vil i det hele taget gerne deltage mere i 
bestyrelsesarbejdet, så de foreslår vi går tilbage til gammel ordning 
om at deltage i flere møder. Dette inviterer bestyrelsen elever ind til. 
Bestyrelsesformanden kontakter elevrådsformanden. 
 

4. Ordet er frit 
 

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

Eleverne klager over der mangler sæbe på toiletterne. Lars 
Lykkegaard bringer dette videre. 
 
Der har været invitation til minikonfirmand på AULA, det skal altid gå 
gennem administrationen hvis noget lægges op. Vi arbejder sammen 
med distriktets fritidstilbud. 
 
Nu er der kommet Crome Books til eleverne. Bestyrelsen skal 
genbesøge princip for arbejdet med pædagogisk IT på Beder Skole. 
Gerne i samarbejde med elevrådet. 
 
Dejligt der kommer god information fra undervisning og SFO i denne 
tid hvor eleverne ikke kommer på skolen. 

5. Principper 
Formål:  

At vedtage princip for 
Videregivelse af fortrolige 

Bestyrelsen vedtager princippet, med tilføjelse af at skolebestyrelsen 
har tavshedspligt. 
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oplysninger fra skoleleder 
til skolebestyrelse  

 

6. Nest 
 
Formål:  
At følge op på mødet den 
24. september – både hvad 
angår samarbejdet med 
PPR og 
kommunikationsprojektet 

 

 
Mødet fik karakter af et informationsmøde. Jan Kirkegaard og Pia 
Hutters fra PPR orienterede. 
Efterfølgende var der en workshop med Børn og Unge med henblik 
på at sikre høj forældreinddragelse og kommunikation. 
Debat om hvordan vi kan få medløb fra alle parter til NEST. 
Rummer planen fra Børn og Unge det medarbejdergruppen har brug 
for? Det er vigtig vi finder ud af dette nu. Samskabelse mellem 
pædagogik og metode. Skal vi have flere møder? 
Personale og bestyrelse har en fælles forpligtelse til en professionel 
kommunikation udadtil. Vi skal have et virkelighedstro narrativ. 
Udviklingen af det pædagogiske er en intern opgave på skolen. Vi 
skal huske på vores værdier i dette arbejde, også i en tid hvor 
COVID-19 sætter en klods i vejen. Kan NEST give os et nyt perspektiv 
på vores værdier, eller? 
Bestyrelsen er tryg ved kommunikationen og glæder sig til at se 
planen fra PPR. 
 

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

 

Rusmiddel fri skoletid 
Pædagogisk IT arbejde 
Bestyrelsens fremtidige arbejde med NEST 
Princip for klassesammenlægninger 

 
 

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

Det er lærernes dag 5/10. Bestyrelsen anerkender dette o 
bestyrelsesformanden arbejder videre. 

 


