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Referat fra møde i skolebestyrelsen mandag den 22. august 2022 
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Konstituering af skolebestyrelsen, herunder udfyldelse af samtykkeerklæring og 

tavshedserklæring  
Præsentation bordet rundt og udfyldelse af diverse.  
Nauja May Fleischer er valgt som formand og Morten Bjelgart som næstformand 

3. Vedtægter for skolebestyrelsen 
Jens gennemgår kort skolebestyrelsen lokale rammer og muligheder og herunder hvilke principper, 
bestyrelsen skal drøfte. På det kommende møde gennemgås forretningsordenen. Der er enighed 
om at påbegynde en revidering af principper for samarbejdet mellem skole og hjem og 
underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen. Se bilag 1 og 2. 

4. Møderække  
Der fastsættes 7-8 møder på rul mellem mandage, tirsdage og torsdage i tidsrummet 18-20. 
Møderne er i udgangspunktet med fysisk fremmøde medmindre dagsordenen tilsiger, at det kan 
afvikles på Teams. 
Møderækken ser således ud: 27.9.22, 27.10.22, 28.11.22, 24.1.23, 9.3.23 og 15.5.23. 



 

 

5. Byggeri  
Byggeriet af ekstra idrætsfaciliteter er udsat, idet træerne bag hallen har status af fredskov. Der skal derfor 
søges dispensation hos Miljøstyrelsen, hvilket betyder, at byggeriet er sat på hold i 12-14 måneder grundet 
sagsbehandlingstiden i Miljøstyrelsen. 

Planen var i stedet at igangsætte byggeriet af et nyt H mellem bygning 1 og 2. Dette er ligeledes sat i 
bero grundet stigning i byggepriser. Der pågår drøftelser af, hvordan det kan håndteres. 
Der har været en møderække med planlægningsafdelingen i forvaltningen om, hvordan det 
stigende elevtal kan håndteres. Planen med at udbygge Elev Skole er grundet flere omstændigheder 
problematiseret, bl.a. idet der ikke er faglokaler. Der er fortsat et ønske om at etablere en 
skole/afdeling i nordbyen, men det kræver, at der tilkøbes jord, og/eller at Elev Skole udbygges. 
Et andet scenarie er, at vi udvider i Kolt, hvilket dog kræver, at der ligeledes etableres faglokaler. 
Vi håber, at der træffes en afgørelse i 2022. 
Der pågår ligeledes en skolevejsanalyse, som ser på, hvordan der kan skabes mere hensigtsmæssige 
til- og frakørselsforhold. Der bliver formentlig etableret et fortov langs skolen ned ad Bøgeskov Høvej til 
busstoppestedet. 

6. Økonomi  
Bjørn præsenterer hvordan skolens økonomi er sammensat. 
Skolens grundbudget fastsættes efter antal elever d. 5. september. Ved løbende ind- og 
udskrivninger justeres budgettet. Beløbet til administration ligger fast for et år ad gangen. 
Det samlede budget er i 2022 på godt 100millioner, der forventes et merforbrug på godt en million. 
Der er i øjeblikket knap fire millioner i opsparing, hvilket bl.a. skyldes forsinkelse i rekruttering af 
medarbejdere. 
Elevtallet er steget fra 220 i august 2021 til 242 pr. 1. september, hvilket giver en stor 
rekrutteringsopgave. 
Bjørn vender tilbage på et senere bestyrelsesmøde og præsenterer et mere detaljeret budget. 
Se bilag 3 

7. Elev- og medarbejderoversigt  
Udleveret 

8. Deltagelse i læringssamtale den 8. september 2022 kl. 15.00-17.00  
Læringssamtalen er en del af tilsynet med skolerne i Aarhus Kommune. 
Læringssamtalen er en struktureret samtale om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, der 
tager afsæt i data. Læringssamtalen er indfaset over en periode, og det er første gang forældre og 
medarbejdere er med til samtalen. 
Fokus for samtalen er elevfravær og skolens arbejde med fraværsindsatsen.  
Anders deltager som forældrerepræsentant og Torben som medarbejderrepræsentant 

9. Eventuelt.  
Charlotte opfordrer til at følge E-sport på Instagram og sender store roser til elever og 
medarbejdere. 
Eva skal til møde i brugerrådet for specialkørsel inden længe, hvor der skal drøftes reguleringer i 
serviceniveauet. Eva bliver siddende som repræsentant, og punktet sættes på det kommende 
møde. 


