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Mødeleder: Anne  
Referent: Morten 
Dagsorden 

 Beskrivelse Bilag 

1. Dagsorden 
 

Godkendelse 
 
Rammer for mødet  
 

 

2. Velkommen til Stine Kejser 
Prip og til nyt 
bestyrelsesmedlem 
 

Stine og skolebestyrelsen møder 
hinanden og det nye 
skolebestyrelsesmedlem 

 

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

 

• Nest 

• RULL 

• Ombygning 

• Corona 
 

 
 

Skoleindskrivning er afsluttet. 
LL og MHS arbejder på den rigtige mulighed for en forældretilkendegivelse til 

nestklassen. 
Fokus på at skolen kan lave en ordentlig klassedannelse. 

Ellers kører alt efter planen med nest – kompetence forløbet og div møder 
Opstart med 3 0.klasser 

Klasser dannes i maj 
Pt 56 indskrevet. Forventer kommende tilflytter. I alt 57 

Evalueringssporet for nestklassen er ikke helt afklaret – men ikke glemt 
Det overvejes om VIA skal inviteres ind. Dette er bla et spørgsmål om 

finansiering mellem PPR og VIA. 
Dette er på næste styregruppe møde i uge 3 

 
RULL 
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Politisk indstilling er ikke færdig. Derfor en mindre udskydelse for 

igangsættelse af RULL. Bliver muligvis i august eller i sommerferien 
Processen er afsluttet på Beder Skole. 

 
Ombygning 

afsluttes pt i uge 3 
Forventer at Øst skal energirenoverings i løbet af foråret 

 
 Det er godkendt af B og U udvalget at klubben bliver på den nuværende 
matrikel, men mangler godkendes i byrådet. Uvist hvornår dette bliver 

 
Corona 

Nedlukning 3.0 
Det forventes af nedlukning fortætter. 

Der har været en del henvendelser fra specialklasseforælder ift 
fremmødepligt. Mødepligt for børn i specialklasser er en ministeriel 

beslutning som skolen ikke kan lave om på. 
Der afventes stillingtagen fra ankestyrelsen og ny udmelding fra BUVM 

Skolen arbejder kontinuerligt med at sikre trivsel og læring  
Der er stigende antal børn i nødpasning og i fysisk fremmøde nødundervisning  

 
Det bemærkes at der er godt styr på fjernundervising. 

Og at personalet gør det fremragende 
Chromebook et godt fælles redskab 

Forskellige behov som forældre og for børnene afh af klassetrin og forældres 
arbejde 
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En årgang har afholdt kort forældremøde på meet via børnenes login. Dette 

med succes og der opfordres til at gøre dette  for at holde en god skole/hjem 
kontakt 

 
Godt med samme struktur hver dag og på tværs af årgangen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  •   

5. Beslutninger/ 
Kvalificeringer af 
beslutninger og evt. 
beslutninger om videre 
processer 
 
Formål: 
Punktet skal munde ud i 
anbefalinger fra 
skolebestyrelsen. 

Skal Beder Skole søge Aarhus 
Kommunes klimafond for forhold 
til en eventuel indsats? 
 

Link 
 

 
  
Ansøgning til pulje for  Midler til klimafremmende tiltag 
Lars orienterer  
Klimarådet 
KIB, AR,CL, LUJ er klar på at lave ansøgning og  
 
Det overvejes hvordan børnene inddrages i undervisning og fritidspædagogik  

https://gogreenwithaarhus.dk/projekter/lokalt-engagement-og-vaekst/aarhus-kommunes-klimafond-soeg-om-tilskud-til-et-projekt-der-styrker-groen-omstilling/
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Det er afsat tid til 
kvalificering 
 

MHS involverer SFO-forældreråd og medtænker det pågående arbejde med 
mål og temaer i SFO 
Nikojal tilbyder parring til ansøgningen 
Lene: 
Jordbrugscenteret kan inddrages med vejledning ift øge biodiversitet på 
grønne arealer. Miljrådet kan henvende sig til Lene Søgaard for sparring her. 

6. Ordet er frit 
 

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

 
 

Næste SB møde rykkes til tirs 2.2 
Henvendelse fra forælder, der synes det er svært at komme i kontakt med 

ledelsen – Oplever at der kun  kommer svar fra kontoret  
Dette opleves anderledes ift andre skoler 

 
Social kapitalmåling – er det noget ledelsen vil dele med bestyrelsen? 

 
Lars: 

Skolen har en kommunikationsstrategi hvor man direkte kan komme i kontakt 
med ledelsen via mail. 

Og at forældre kommunikerer direkte med pædagoger og lærere.  
 

7. Budget 2021  
 
Formål: 
Fremlæggelse af første 
udkast til Budget 2021. 
Ændringsforslag til andet 
udkast indgives 

 

Fremlæggelse af det første udkast 
til Budget 2021.   
 
Der gives mulighed for spørgsmål 
og debat i skolebestyrelsen om de 
økonomiske prioriteringer. 
 

NEMøkonomi har været nede, hvorfor Budget er behæftet med nogle 
usikkerheder, da der mangler tal 

Budget er en tidlig grovskitse da der om 1-1½ måned kan være kommet både 
positive og negative ekstrabevillinger  

 
SFO 

Beregning for pladsudnyttelse mangler 
Minder budget da 3S falder væk fra august betyder en mindre tildeling 

Dette viser sig bla i en underskud på 509.000 
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Har skolebestyrelsen 
ændringsforslag til budgettet, 
indgives de til Gitte.  
 

 
LL strukturel balance de første 7/12. Der skal i god tid inden august kigges på 
om der kommer ekstra bevillinger eller der skal omflyttes personale til andet 

arbejde 
 
 

Bemærkes at det kan være svært at orientere sig i budgettet, når man ikke har 
tallene fra sidste år – ønske om dette budget suppleres med kolonner fra 

sidste regnskab. Dette kan imødekommes – dette er denne gang udfordret 
grundet nedbrud i NEMøkonomi 

Der er skelet til regnskab 19 – da der grundet Corona er store afvigelser i 
regnskab 20 – hvorfor dette ikke er taget med til sammenligning 

 
Undervisning: 

Budget tildelt til elevtal på 523 dertil kommer specialelever 
 

Tildeling til nest er til drift. Dette er fx til at der kan være to medarbejder hele 
tiden. 

Grundbevillingen til at drive den 3. 0.klasse mangler pt i budgettet. 
Der anslås at være 6 - 700000 i denne bevilling. 
 
Puljen til opkvalificering af fx linjefagskompetencer er ikke forbrugt da 
udgifterne vil komme de kommende år. Der skal uddannes endnu en 
matematikvejleder samt  flere lærere på linjefagsuddannnelse 
Puljen vil på sigt blive brugt til kompetenceløft af lærere og pædagoger 
 
Kurser der ikke høre til kompetenceløft er fx  svømmekurser og førstehjælp 
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Der er ikke midler til mange kurser, der ikke har at gøre med kompetenceløft 
og linefagsuddannelse skolen har behov for 
 
OBS på ift tildeling mangler ny børnehaveklasseleder og personale til nest 
samt 145000 til kompetenceudvikling. 
Afventer flere nestpenge fra forvaltningen. 
 
Vedr energiforbrug – har vi data ift til skolens bygninger – der er muligheder 
for at følge forbruget med tal centralt fra? 
Dette kan undersøges GB 
 
20000 på SB og 2000 på kurser ser skævt ud – er det et uheldigt signal, da 
udgiften til SB vurderes ikke stor – men det kan drøftes 
 
5% af lønmidler bruges på timelønnede er det højt eller lavt – ønske om 
afklaring 
Gitte kan ikke trække på andre skolers data. Kan være svært at sammenligne 
hvad skolerne har under timelønnede. 
 
Lars har en klar forventning om at udgiften til timelønnede vil være lavere i 
2020 end i 2019- som budgettet er sat efter. Dette bla grundet Corona 
 
VIRUS er en budgetpost til lønkroner i forbindelse med særlige behov ift til 
Corona – dette gives der refusion for. 
 
Skal der afsættes flere penge til ventialtionssystemer – hvem betaler for den 
løbende drift af energi forbedringer og løbende drift? 
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Kan være dyrt at få startet nye ventilationssystemer. 
Der kan ikke gives et bud på om der kan komme et merforbrug i forbindelse 
med indkøring af nye tekniske systemer. 
Den tekniske serviceleder gør alt hvad der er muligt for at følge dette. 
Ventilationssystem er oppe at køre og er afleveret justeret – 
”børnesygdomme” påhviler ikke skolen. Skolen beholder den fulde bevilling  
 
Kantinen: 
Ift økologi 
Hvordan ser det ud med prioriteringer fremover: 
Coronarestriktioner har skabt en ustabil drift på kantinen 
Der er fokus på sund mad og høj økologiprocent hvilket er formået i 2020 
Dette er bedste bud på at budgettet kan holde 
Det har været overvejet at ansætte flex-medarbejder  
De 150000 er det tildelte beløb i 2019 – fra forvaltningen 
  
Tidligere kunne det ses hvad kantinen koster skolen. 
Nu ligger det hele samlet i budgettallet. 
 
Bevilliget tilskud har tidligere været kunne benyttet på andre udgifter. 
 
Faglokalebudgetter bliver det samme? Det er samme budgettal som i 2019 – 
der fordeles mellem fag senere 
 
IT – lagt ind i budgettallene  
I undervisnings IT – udgifter til IT kommer an på fejl og hvad de koster 
Vurdere at skolen kan være i de afsatte midler 
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Kan der søges coronakompentation til kantinen under nedlukning – Nej  
 
Der har været tilskud til kantinen via VIRUS 
 
 
 
 
Vedr store klasser på 28 børn 
Ved foretræde for Børn og Unge udvalget fik SB et råd fra rådmanden, at der  
lokalt kan laves et princip om en fast klassekvotient på 26 børn. 
Lars vurderer, efter henvendelse fra SB, at en klassekvotient på 26 estimeret 
set vil medføre et underskud på godt 2 mill årligt ud fra den nuværende  
elevsammensætning. 
 
 
 
Udearealer for udskolingselever mangler aktivitetsmuligheder. 
Pågående samarbejde med BMI kan evt kaste midler af til udearealer. 
 
Kan skolen overveje timer til  en kommunikationsmedarbejder – der kan fx 
fortælle de gode historier og styrke kommunikation mellem skole og hjem. 
 
Skolens ledelse må ikke ansætte administrativt personale – fx en 
kommunikationsmedarb. Der er skoler der har en lign løsning. Så det kan 
undersøges. 
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Der kan laves en afregning med det administrative fælleskab. Det er muligt at 
indgå et samarbejde her. 
 
Forslag om at det kan være en lærer der får timer til at varetage 
kommunikationsopgaven. 
Fint at tage drøftelse videre. 
 
 
Der er overskud på budgettet? Det ser ud som skolen tjener penge? 
 
Lars: Når opgaverne i det nye skoleår er besat er overskud omsat – der ligger 
ca tre stillinger.  
Der er ønske om at bruge flere midler til inventar og nye løsninger, hvor der 
skal benyttes ekstra midler. 
Bla et auditorium/fællessal i gamle håndarbejdslokale 
 
SB ønsker ikke skolen står med overskud. Dette skal komme børnene til gavn. 
Dette kan også være renovering af lokale. Efterlyser interne drøftelser der kan 
klæde SB på. Det bliver meget kortsigtet, hvis der ikke prioriteres lokaler 
Der skal være øje på både personale og lokaler. 
 
LL føler sig klædt godt på til at komme med et nyt budgetforslag hvor de 1,6 
mill er omsat til drift. Herunder  lønmidler og til inventar og ombygning samt 
udearealer. 
SB bemyndiger Lars til at komme med et budgetforslag hvor de 1,6 mill 
omsættes til skolen drift. 
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Torsdag uge 2 mødes Gitte, Morten og Lars for at konkretisere input til nyt 
budgetforslag 
 
 
 
 

 

8. Kort pause 
 
Formål: 
At strække ben og tanke 
fornyet energi til sidste del 
af mødet 
 

  

9. Princip for 
klassesammenlægning 
 
Formål:  
At få vedtaget princippet 
med tilhørende bilag  
 
 

På sidste møde besluttede 
bestyrelsen at ændre i ordlyden for 
princippet og at udarbejde et 
tilhørende bilag.  
 
Arbejdsgruppen fremlægger den 
tilrettede ordlyd for princip og 
bilag, og der lægges op til en kort 
debat. 
 
Herefter godkendes princippet.  
 

Kan arbejdsgruppe rundsende ny udgave? 
 

Hvem gør hvad? 
Da vi ikke umiddelbart står overfor klassesammelægninger kan beslutning 

vente til marts 
 

Arbejdsgruppen: 
Gitte Wittendorf,  

Anne Harrits  
 
 
 

Gitte og Anne komme med oplæg på næste møde 2.2 
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10. Forældretilfredshedsunder
søgelsen 
 
Formål: 
Gennemgang af rapporten 
og vurdere, om bestyrelsen 
vil afgive udtalelse eller 
anden bearbejdning.  

 

Nicolaj fremlægger væsentlige 
nedslagspunkter fra rapporten. 
 
Efterfølgende debat i 
skolebestyrelsen. 
 
Afsluttende med en vurdering af, 
om der er behov for handling – og i 
givet fald, hvordan denne handling 
kan se ud  
 

Udskudt til næste møde 

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

Sorgbearbejdning på Beder Skole 
 
 
 
Løbende CB-opfølgning og evt. 
inspiration til princip om  
 
Vandringsstatistik 
Sundhed- og elevtrivselsmåling 
Grønne initiativer på skolen 
Kontakt til skolens ledelse 
 

Link 1 
Link 2 
Link 3 

 
Inspiration 

 

12. Eventuelt  Tradition for at martsmødet er i private rammer 
 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/sorg-og-krisehandleplan
https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/2/132/1385246088/fs2508_sorgiskolen2.pdf
https://www.dlf.org/media/97477/bornsorg.pdf
https://samsoegadesskole.aarhus.dk/media/49827/20-10-27-princip-for-it-digital-dannelse-og-teknologiforstaaelse.pdf
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Opsamling på tidligere 
punkter 
 
Formål: Hvad mangler vi at 
afslutte fra dagens møde. 
 

Når dette kan lade sig gøre ift coronaretningslinjer 
SB inviteres med til kommende fest 

 
Vi ses 
Lene, Anne og Lars 
 

 


