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Mødeleder: Anne 
Referent: Pia 
Dagsorden 

 Referat 

1. Dagsorden 
 

Godkendt 

2. Elevrådet 
 

Elevrådet kan deltage i de møder de ønsker. I dag er elevrådet til 
stede (Klara forperson, 9. årgang, Adam næstforperson 6. årgang og 
Emil elevråds repræsentant 9. årgang) for at være med til at drøfte 
rusmiddelfri skole, samt principper for klassesammenlægninger. 
Status for elevrådsarbejdet: 
BMI akademi, er indstillet til en pris, her vil elevrådet være 
involveret. 
Miljørigtig julepynt. Skolebestyrelsen bakker op om projektet, og 
giver gaven til vinderen. 
Elevrådet er i gang med en undersøgelse om grænseoverskridende 
adfærd. Dette arbejde vil skolebestyrelsen gerne følge med i. 
 

3. Udgangstilladelse 
 
Formål:  
At opnå enighed om, 
eleverne på Beder Skoles 8. 
og 9. klasser fremadrettet 
skal have udgangstilladelse 
eller ej. 
 

 

Røgfri skoletid. Skolelederen skal kunne garantere eleverne ikke 
ryger ex. I pauser når de forlader skolen. Det kræver forældrene kan 
garantere deres børn ikke ryger når de forlader skolen. 
 
Elevrådet vil gerne bibeholde udgangstilladelse, det er frihed og et 
udtryk for skolens værdier. Vegetarer kan have brug for at kunne 
handle. De mener det handler generelt om de voksnes tillid til 
eleverne. 
Kan eleverne være med til at sige fra over for hinanden?  Det mener 
elevrådet de kan. Elevrådet har ikke overvejet eventuelle sanktioner 
ved brud på reglen om røgfri skoletid, men det skal være frihed 
under ansvar. 
 
Hvis udgangstilladelsen skal beholdes, skal elevrådet lave en årlig 
kampagne om fælles ansvar og der skal være forældreunderskrift på 
at forældrene har talt med barnet om de forskellige punkter. Dette 
besluttes, og vi vil arbejde hårdt på at lave et attraktivt ungemiljø på 
skolen, så færre forlader skolen. At forlade skolen kan jo også at gå i 
parken for at slappe af, ikke kun slik, kager og røg. 
 
Elevrådet kommer med et bud på en skriftlig forældretilladelse. 
 

4. Princip for klasse- 
Sammenlægning. 
 
Formål:  

Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag. Elevrådet synes det er et 
godt forslag. Det er, for elevrådet vigtigt, at eleverne kan få 
indflydelse på klassesammenlægninger. Det ved de godt kan være 
svært. Det kan fungere godt når eleverne får tid på nye hold, og så 
kan komme med kommentarer til de voksne. Det er vigtigt det bliver 
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At vedtage princip eller 
bilag til princippet for 
klassesammenlægninger.  

 

tydeliggjort for eleverne de kan henvende sig til de voksne om 
klassesammensætninger og dilemmaer deri. Der skal være åbenhed 
om hvorfor klasserne ser ud som de gør. 
 
Punktet tages op igen. 

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

 

Økonomi 
Vi tænker at komme ud med et mindre overskud. Køkken og 
personalerum bliver renoveret. Der bliver bygget scene i Syd gården 
og bålhytten bliver renoveret. Der bliver oprettet en 
kombinationsstilling mellem SFO og inklusion i indskolingen. 
Nest 
Kommunikationsplan udsendt til bestyrelsen. Der har været 
intromøde med kommende forældre på 0. årgang, med deltagelse af 
PPR. 
RULL 
Vi er ved at afslutte involverings delen af RULL. Vi er tæt på 
arkitektens afsluttende arbejde. Midt november går det i udbud. 
Ombygning 
Der bliver bygget på livet løs. Pt. har vi S klasser i klubbens lokaler. 
Covid-19 
Smittetrykket er steget i Aarhus, men det er ikke i grundskolerne. Vi 
skal køre videre med de samme retningslinjer som hidtil i efteråret. 
Brobygning er sat i bero. 
Ansættelsesprocesser 
Der er processer i gang for at ansætte en kombineret SFO og 
inklusions stilling. 
Derudover er der en proces i gang med at ansætte en ny pædagogisk 
leder. 
Der er nedsat ansættelses udvalg til begge stillinger. 
 

6. 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 
 

Skolefesten bliver aflyst på grund af Corona situationen. 
Berlinturen bliver udskudt af samme årsag. 
 
Fællesmøde med SFO. Tema Inklusion og Nest på Beder Skole. Også 
set i lyset af skolens værdier. Oplæg fra pædagoger SFO? S klasse 
personale? Pia Hutters? 
 
Skolebestyrelsen ønsker at påvirke den politiske beslutning der har 
medført de tårnhøje klassekvotienter som fx 0. og 1. årgang, og det 
der bliver deraf følgende klassesammenlægninger og- opdelinger. 
Formanden går videre med dette. 
 
Ligeledes ønsker skolebestyrelsen at gøre opmærksom på 
skævvridningen i hvilke områder der har mulighed for at tage til 
arrangementer inde i midtbyen. Dette skyldes at Midt trafik har 
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afskaffet pladsbestilling, hvilket medfører det er sværere at komme 
med bus, da man ikke kan være sikker på der er plads til alle børn på 
en afgang. 

7. Ordet er frit 
 

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

 

En forælder der påpegede at alle elever fra en udskolings klasse sad 
og så film og gamede indendørs i et frikvarter. 
Det bliver løftet ind i lærerteamet, der svarer forælderen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Administrativt fællesskab 
 
Formål:  
At lægge en strategi for, 
hvordan Beder Skole kan 
blive administrativt betjent 
ud fra en lokal kontekst. 
 

Det har været en hektisk periode at overgå til administrativt 
fællesskab. 
Medarbejderne føler ikke denne konstruktion er lokalt forankret. 
Hvad kan skolebestyrelsen gøre for at bedre dette? 
Skolebestyrelses formanden arbejder videre med at komme i dialog 
med rådmanden. 
 

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

 

Princip for klassesammenlægning til beslutning november/december 
Pædagogiske overvejelser ift. Brug af Chromebooks 9/12 
Bestyrelsens fremtidige involvering i Nest.9/12 

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

Der skal være suppleringsvalg til skolebestyrelsen, da et medlem 
træder ud, og der ikke er suppleanter i øjeblikket. 
 

 


