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Mødeleder: Anne 
Referent: Morten 
 
 
Dagsorden 

 Beskrivelse Referat 

1. Dagsorden 
 

Godkendelse 
 
Rammer for mødet  
 

 

2. Lige køn leger bedst Elevrådet kommer med et 
orienterende oplæg 
 

Elevrådet ønsker at det er et 
fælles anliggende at tage stilling 
til ”Lige køn leger bedst” 
Oplægget skal underskrives 

 
Benyttes som en forebyggende 
indsats – som et udtryk for at vi 
løbende foregriber 
kønsdiskriminerende 
strukturelle uretfærdigheder. 
En undersøgelse blandt 
udskolingselever viser der er få 
elever der oplever 
kønsdiskriminerende adfærd 
Elevrådsperson bemærker at 
det er et problem, at der 
overhovedet er elever der har 
denne oplevelse 
 
Det bemærkes at 
kønsdiskriminerende adfærd 
ikke virker som et kæmpe 
problem – men en er vigtig 
dagsorden. 
 
SB og ledelse bakker om og 
underskriver de 6 hacks i 
oplægget 
Forslaget formidles 
 
Tiltag: 
Kønsneutrale toiletter i 
udskoling er en succes 
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Kan vi få Kønsneutral toiletter 
på mellemtrin? 
 
 
 
 
Forperson for elevrådet redegør 
for ændringsforslag til skriv om 
udgangstilladelse 
Ændre ordlyd oplæg til 
udgangstilladelsen 
Da narrative et vigtigt ønskes 
ikke benytte dreng/pige, når vi 
taler om køn. Men fx 
barn/barnet. 
Obs på andre køn end 
pige/dreng – Skolen skal være 
åben for andre køn og  skabe 
miljøer, hvor det ikke er 
nødvendigt enten at være pige 
eller dreng. 
Omtanke omkring kønsopdeling 
i drenge pige møder, 
fødselsdage, Skolevenner 
 
 
 
Det bemærkes at  
Køn kan være vejviser i 
børnenes identitetsskabelse 
Nogle børn har behov for klare 
indikatorer  
 
 
 
Tilbagemeldinger på skriv om 
fjernundervisning: 
Der opleves ændringer der 
imødekommer punkter i skrivet. 
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3. Onlineundervisning 

 
Formål: 
At give indblik i om 
elevrådets gode forslag til 
en divergeret 
onlineundervisningen i 
nogen grad er 
implementeret på alle 
årgange 
 

Hvordan går det med 
onlineundervisningen på alle årgang? 
 

Lærerne oplever der er en 
træthed blandt eleverne – men 
rammen fungerer. 
Lærerne oplever at nogle elever 
blomstre af at være hjemme – 
trives og lærer bedre hjemme. 
Kommende afgangseksamen for 
9.årg sætter retning for  
undervisningen 

 
Der er nu bevægelsesbånd på 6. 
årg, kortere skoledage, færre 
lektier. 
Elevrådet viderebringer et 
ønske om, at undervisning i 9 
årg er mere kreativt – Den 
virker meget ensartet. Ønske 
om mere variation i skoledagen 
fx stjerneløb- og mere 
bevægelse end de to 
bevægelsesbånd 20 min dagligt 
med opfordring til elevinitieret 
bevægelsesaktivitet 
 
Ønske om at idrætsfaget 
opprioriteres på årgange hvor 
det ikke pt er fag på skemaet 
 
Opfordring til at benytte 
orienteringsklubben initiativ om 
at arrangere o-løb ruter 
 
SB har stort ønske om at 
medarbejdere øger fokus på 
bevægelse i undervisningen i 
online undervisning. SB 
understreger at bevægelse skal 
prioriteres i onlineskolen. 
 
Lars giver tilbagemelding til 
medarbejdere og Stine 
 
Mange tak til elevrådet og 
særlig tak til Clara – 
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elevrådsforperson for et stort 
engagement 
Opfordring fra Clara til at 
henvende sig hvis nogle elever 
vil med i lokaludvalget for 
danske skoleelever. Clara er her 
lokalrådsformand  

 

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

 

• Økonomi 
fremlæggelse af regnskab 
2020 

• Tilbageblik på pædagogisk dag 
og fremsyn på inklusion på 
Beder Skole 

• Trivselsgrupper  

• Skoleårets planlægning 

• Nest 

• Fest for elever 
 
 

 

 
SFO 
kommer ud med regnskab i 
balance 
Skolen 
Positivt resultat på 2,5 mill.  
Akkumuleret overskud på 1,8 
mill 
Mange faktorer har spillet ind 
med usikkerheder 
Budgettildeling er 1.8 mill større 
end forventet – refusioner, 
uforudsete lønmidler, mindre 
forbrug af lønmidler fx 
timelønsbudget. 5/9 tallet gik til 
plussiden 
 
Det bemærkes at godkendelsen 
af budget er kompleks opgave 
Det er svært at få overblik over 
som medlem af SB 
 
Hvor ses besparelses på de adm 
fællesskaber i budgettet? – 
Dette er svært at gennemskue 
for alle. 
Lars undersøger om må dele 
rapport vedr adm fællesskab 
med SB 
 
Lars tilbyder at SB kan få 
yderligere indblik i budget, hvis 
dette ønskes 
 
 
Overskud vil blive brugt – der 
forsøges at ramme et nul – et 
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lille underskud vil være 
acceptabelt. 
Regnskab kan sendes ud ved 
henvendelse. 
 
Midlerne omsættes til inklusion 
Inklusionsmidlerne benyttes til 
Co-teaching. Her prioriteres 
store klasser og klasser med 
inklusionsbehov. 
4 – 6 lektioner om ugen pr. 
årgang. 
Går hånd i hånd medBeder 
Skoles værdier,  nest, SLF og 
vores inklusion af elever fra 
specialklasseafdeling. 
 
Der tænkes forskellige scenarier 
for CT med pædagoger og 
lærere.  
Specialklasseelever i almen som 
i en  CT-undervisningforløb 
 
 
Fond er blevet stjålet. Dette er 
pågået under administrationens 
ansvar – og administrationen 
har redegjort skolebestyrelsen 

om lukning af fonden.   
De 500 kr vil stadig blive uddelt 
til elever der har udvist særlig 
flid og godt kammeratskab 
 
 
Århus kommune ligger lavest på 
antallet af  sårbare elever der  
fysisk er på skolerne under 
denne nedlukning og 
fjernundervisning. 
Der er pt ca 20 børn fremmødt 
på Beder Skole  
 
Vi oplever at trivselsarbejde 
fungerer og vi har løbende øje 
for de børn der har behov- 
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Genåbning uge 12: 
Der opfordres til test af elever  
 
 
RULL er udskudt – igangsættes 
evt. november. 
 
Der skal selvfølgelig være en 
fest for skolens børn 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 

 

 •   

5. Pause 
 
Formål: 
At kunne bevare 
mødegejsten resten af 
mødet 
 

Strække ben og tanke forsyning 
 

 

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 

Suppleanters deltagelse i 
skolebestyrelsesmøder 
 
Godkendelse af princip for 
klassedannelse og uddelegering af 
udarbejdelsen af bilag til 
klassedannelse til medarbejderbrug 
 
Skolens kantine på Facebook 
  
April-møde 

Styrelsesvedtægter: 
Suppleant må ikke være med til 
møder generelt, men  
kun som afløser, når SB-rep er 
fraværende.  
Suppleant må modtage 
dagsorden. 
 
Beslutning: 
Suppleanter træder ind i SB, 
hvis en repræsentant træder ud 
af bestyrelsen i utide. 
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Lars undersøger om Aula kan 
benyttes til 
kommunikationsplanform for  
SB, herunder fællesmapper.  
 
Princip for klassedannelse 
godkendes. Gemmes i SB 
mappen for principper 
Lars vil stå for udmøntning og 
formidling af princippet 
SB ønsker et sted hvor bilag kan 
tilgås  
Lars vil undersøge generel 
organisering af bilag der 
relaterer sig til SB 
 
 
Kantinen/Beder Skole på SoMe 
Beslutning om at kantinen kan 
oprette facebookside -   Ikke en 
gruppe!  
Kantinen administrere selv  
denne facebookside. 
Forslag om at kantinen benytter 
instagram 
Den ugentlige opdatering på 
Aula skal forblive som den er. 
 
 
Det fastholdes at april er 
mødefri 
Evt kort orienteringsmøde hvis 
relevant fx ift Cornaopdatering 

7. Ordet er frit 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanker om ny 
livsduelighedslejr? 
 
Hvordan benyttes fællesbladet 
til strategisk kommunikation? 
Emner til fællesblad: 
Nest  
Hvordan er det at være elevråd 
på Beder Skole? Gitte forhører 
sig ved elevrådsforperson, Clara 



          Skolebestyrelsesmøde i Teams 
11. marts 2021 kl. 17.00 – 20.00  

 

 

 

 
 
 
 
 

8. Vandringsstatistik 
 
Formål:  
At beslutte om der er 
behov for særlige 
rekrutterings- eller 
fastholdelsestiltag 
 

De store linjer og eventuelle 
tendenser fra vandringsstatistikken 
gennemgås. 
 
 

Ligner forrige år. Vi ligger højt 
ift tiltrække distriktselever – ca 
80%og er  blandt øverste 5 
Aarhus skole,  med små 
variationer fra år til år 
 
Hvordan kommunikeres dette 
ud – som en god historie? 
 
Der er nogle steder forundring 
over manglende tilbud om 
forældresamtaler/skolehjemsa
marbejde under 
fjernundervisning. Lars går 
videre med denne 
opmærksomhed 
 
Skal information om SB på 
hjemmesiden opdateres med 
fordeling af årgange til SB-rep? 
Lars tjekker op med adm 
 
 
 

9. Punkter til kommende 
møder 
 
Formål: 
Vi har punkter, der fortsat 
figurerer i dette punkt. Lad 
os få sat konkrete planer 
for dem. 

 

• Sorgbearbejdning 

• Løbende CB-opfølgning 

• Skole-hjemsamarbejdet – 
tilbagemelding fra lærerne. 
Skal på næste møde 

• Skolevægring 

• UU-vejledning 

• Nest - tilbagemeldingsskriv 

• Organisering af bilag og 
principper fra SB 

• Ny livsduelighedslejr/Fest for 
elever 

• Kommunikation, den gode 
historie. Årshjul for 
samarbejde og aktiviteter 

• Opdatering af fordeling af 
årgange til SB rep. 
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• SB opgaver på årgange 

•  
 

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

  

 
Vi ses 
 
Lene, Anne og Lars 


