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Referat fra møde i skolebestyrelsen mandag den 24. august 2020 

  
 
 
  
Godkendelse af referat og dagsorden  

 

Nyt i forhold til Covid-19  

Vi udleverer mundbind til elever, der har buskort. I weekenden er der kommet en ny 
udmelding, som kan tolkes, som at vi skal udlevere mundbind til alle over 12 år, som 
ønsker at bruge mundbind.  

Vi har heldigvis ikke haft hverken smittede elever eller medarbejdere, og vi er meget 
opmærksomme på ikke at have for meget samarbejde på tværs på skolen.  

Generelt minimerer vi vores kursusvirksomhed, Aarhuskonferencen er aflyst, og det 
intensive træningskursus (TEACCH) i uge 44 udskydes.  

Retningslinjerne for hjemsendelse af elever og personale ændrer sig hele tiden, så der kan 
til tider være lidt forvirring om, hvad der er gældende.  

Start på nyt skoleår  

På trods af de skærpede Corona restriktioner er skoleårets start gået godt. Elevtallet er 
fortsat stigende, og vi er på kanten til ikke at kunne være her. Den nye pavillon er færdig 
og var færdig til brug til tiden, lokalerne er rigtig gode og fungerer godt til formålet. Vi kan 
mærke, at vi ikke har holdt orienteringsmødet for de nye forældre, og at kontakten til de 
nye forældre ikke har været så tæt som vanligt. 

Orientering og opstart af politisk budgetforhandling 2021  

Budgetforhandlingerne er startet. Aarhus Kommune mister 78 millioner på 
udligningsreformen. Der vil formentlig skulle bruges flere midler på et par områder, men 
lige nu ser det ud til, at Børn og Unge ender på status quo. Der ligger nogle forslag til løft 
på forskellige områder, men vi regner ikke med det store løft. Som følge af Covid-19 får vi 
formentlig et mindre merforbrug, det vil dog ikke have betydning i den daglige drift, da vi 
har opsparede midler. 

Status på køkken og nye undervisningslokaler – rundvisning  



 

 

Der var overlevering af køkkenet d. 24. august, det blev dog ikke 
godkendt grundet adskillige fejl og mangler. Der er endelig aflevering 
fredag d. 28. august. Som planen er nu, kan eleverne få mad fra 
mandag d. 6. september, resten af dette kalenderår er maden gratis for eleverne. 
Medarbejderne kan formentlig fra uge 43 købe mad. Der vil for såvel elever som personale 
blive tale om en abonnementsordning, hvor man tilmelder sig for en periode.  

Til det kommende skolebestyrelsesmøde vil der blive serveret mad fra køkkenet. Mikkel 
Korsgaard Sørensen, vores kok inviteres med til det kommende bestyrelsesmøde.  

Nyt byggeri  
D. 25.8. afholdes første møde i arbejdsgruppen vedr. byggeri af det nye H. Vi er allerede 
nu pressede på plads, hvilket forvaltningen er opmærksom på. Der er ligeledes 
forvaltningsmæssig opmærksomhed på udviklingen i elevtallet på længere sigt. 
Punktet om elevtal/plads sættes på som fast punkt på de kommende møder 
Eventuelt 
Chromebooks 
Vi er alligevel ikke med i første runde af udlevering af Chromebooks til eleverne, og vi ved 
ikke, hvornår vi kommer med. Så snart vi ved nærmere, sættes punktet om retningslinjer 
vedr. Chromebooks på dagsordenen. Hvorvidt det pædagogiske personale skal overgå til 
Chromebooks, er endnu uvist. 
Kørsel 
Eva har været til møde i brugerrådet vedr. kørsel. Der kommer en app, som kan bruges til 
bestilling, ændringer mv. Der skal bruges 10 testfamilier, Eva har meldt sig, og Morten 
deltager ligeledes. 


