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Mødeleder: Anne 
Referent: Pia 
 
 
Dagsorden   Referat 

  
1. Dagsorden 

 
Velkommen til Adam Mohammad Hage-Ali der er nyt medlem 
i bestyrelsen fra medarbejderside. Adam er ansat som pædagog 
i SFO. 

2. Konstituering Formand Anne Harrits 
Næstformand Lene Søgaard 
 
Årgangsrepræsentanter:  
 

0. klasse: Anne Harrits 
1. klasse: Lars Bach Hansen 
2. årgang: Nicolaj Krogh Jensen 
3. klasse: Nicolaj Krogh Jensen 
4. årgang: Lars Bach Hansen 
5. årgang: Gitte Wittendorf 
6. årgang: Gitte Wittendorf 
7. klasse: Marie Danø 
8. årgang: Lene Søgaard 

9. klasse:  Lene Søgaard 

S-klasser:  Britta Degn 

 
 
 

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

På ekstraordinært skoleledermøde i går, har skolelederne fået 
lov til at genindføre nødundervisningsloven, helt eller delvist, 
hvis det bliver absolut nødvendigt. I så fald skal MED udvalget 
og Skolebestyrelsen inddrages. 
 
RULL processen sættes i gang nu, og forskellige 
arbejdsgrupper samt styregruppe er nedsat. Der skal drøftes 
renovering af fælleslokaler, håndværk og design lokale samt 
MAD lokale. De endelige skitser kommer medio oktober. 
Derefter vedtages det endelige design. Selve renoveringen 
starter i foråret 2021. 
 
Vi har to langtidssygemeldinger på personalesiden. Begge blev 
sygemeldt i sommerferien og er nu i behandling. 
 
Dette skoleår kommer til at indeholde mange 
renoveringsprojekter og ombygninger på Beder Skole. Udover 
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RULL skal Syd og Nord have et nyt ventilationssystem 
installeret. Det bliver udført i etaper på ca. 4-5 uger. 
Udskiftning af Øst afdelings ventilationssystem, forventes 
igangsat næste år. 
 
Samtidig bliver loftet mod vest, administrationsgang og gang 
mod hallen skiftet ud. 
 
 
 
 

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 

Bestyrelsen har før sommerferien besluttet at forholde sig til 
klassesammenlægningsprocedure.  
Forslaget er at nedsætte et udvalg der kommer med et udspil 
på næste skolebestyrelsesmøde. Der er allerede kommet et 
forslag fra medarbejder repræsentanter fra mellemtrin og 
udskoling, der netop var involveret i seneste 
klassesammenlægningsproces. 
Udvalg: 
Christian Østergaard 
Marie Danø 
Lene Søgaard 
Eventuelt også en af medarbejderne bag forslaget. 
 
Drøftelse om Skolebestyrelsen skal udarbejde et princip for 
skoleleders deling af informationer med Skolebestyrelsen (der 
har tavshedspligt). 
Lars Lykkegaard kommer med et udkast på næste møde. 
 
Informationsflow vedr. COVID-19. Lige nu får skoleledelsen 
mange informationer dagligt som COVID-19. 
Lars Lykkegaard selekterer i informationerne der bliver lagt ud 
til alle forældre. Skolebestyrelsen bakker op om dette. 
 
 

5. Nest 
 
Formål: 
Skolebestyrelsen bliver 
enige om, hvilke 
informationer fra og 
spørgsmål til PPR, vi 
ønsker og gerne vil stille 
med henblik på at 
invitere PPR til at 
deltage i næste 
bestyrelsesmøde 

Onsdag før skolestart var PPR og Katrinebjergskolen med på et 
lærer/pædagog møde om NEST. Børn og Unge chefen deltog 
også. Dette møde har været forsinket pga. COVID-19 
situationen i foråret. 
Her fremkom en række spørgsmål som Beder Skole ønsker at 
stille til PPR. 
 
Der skal afholdes ledelses møde med PPR og de medarbejdere 
der skal være de første i arbejdet med NEST skal på 
kompetenceudvikling. Der skal starte en NEST klasse og to 
distriktsklasser i august 2021. Fremadrettet ser prognosen også 
sådan ud. 
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Skolebestyrelsen ønsker en tidslinje præsenteret fra PPR i 
forhold til kommunikation på næste møde, samt de spørgsmål 
der allerede er fremsat skriftligt til PPR. 
 
PPR er inviteret til at deltage i møde med SFO forældreråd og 
skolebestyrelse i november. 
 
Skolebestyrelsen vil gerne have 
PPR/kommunikationsafdelingen med til mødet i september. 
 

6. Ordet er frit 
 

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

Udtalelse fra SFO-forældreråd ang. kvalitetsarbejde og 
forældretilfredshedsundersøgelse 
Forslag til budgetforlig, byrådsmøde 12.8.2020 
Skolebestyrelsen bliver taget til indtægt for dette. Anne Harrits 
kontakter med en berigtigelse. 
 
Henrik Vinther spørger om bestyrelsen vil være med i et 
projekt der skal styrke forældredemokratiet. 
Det kan være spændende hvis det tager udgangspunkt i en 
lokal opgave, og så skal det følges til dørs. Vores største opgave 
er NEST, er det noget projektet kan se sig ind i?  
Anne vender tilbage til Henrik Vinther. 
 
Lars Lykkegaard er i dialog med Aarhus Musikskole om anvelse 
af skolens lokaler i KOVID-19 perioden. 

7. Årshjulet 
 
Formål:  
At skolebestyrelsen 
bliver enige om temaer, 
møde-frekvens og -
placering samt generel 
fokus for årets arbejde. 

Fokuspunkter: NEST og kommunikation. 
Årshjulet er godkendt, med tilføjelse af NEST på relevante 
møder. 

8. Skole-hjem-samarbejde i 
en tid med COVID-19 
 
Formål:  
At få startet en proces, 
der skal være med til at 
sikre, at skole-hjem-
samarbejdet ikke lider 
under restriktioner pga. 
COVID-19 eller andre 
fremtidige scenarier 

 

Vejen frem er dialog, kommunikation. Inddragelse af 
forældreråd. Forventningsafstemning. 
Det er vigtigt de enkelte team er i dialog med forældrene fra 
skoleårets start. 
Særlig opmærksomhed på de nye forældre. 
Teamsmøde med forældre? Der er også behov for det fysiske. 
Rammesætning fra ledelsen der bliver meldt ud til forældre. 
Kan vi som skole tage ansvar for at folk mødes, så længe 
restriktionerne er så skrappe? 
 
Bestyrelsen har en forventning om ledelse, personale og forlade 
laver en forventningsafstemning. 
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9. Punkter til kommende 
møder 
 
Formål: 
Hvad skal prioriteres på 
det kommende møde 
(også i relation til 
årshjul) 
 
 

-Proces for klassesammenlægninger. Tilbagemeldinger fra 
arbejdsgruppen. 
-Deling af informationer med SB. Tilbagemelding fra Lars 
Lykkegaard. 
-NEST. 

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

intet 

 


