
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Mandag den 20. januar på lærerværelset kl. 19.00 
 

 
1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Rikke Ehrenreich, Morten Skott, Mette Andersen, Murat Kilic, Lone Nitschke, Kristine Nielsen, Jaafar 
Pouraliabuzar, Amalie Wellendorph, Asem Mansour, Søren Marcussen, Dorte Bach, Klavs Heltoft, Ole 
Skov. 
  

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 
 

4. Nyt fra elevrådet. 
Elevrådet fik behandlet følgende: 
Vandkvaliteten i hanerne udfor lokale 204 samt i 200-fløjens øverste håndvaske på toiletterne bør 
tjekkes, da vandet kan lugte grimt. Klavs taler med pedellen om dette. 
Sløjdstøvsugere bør efterses, da sugeevnen ikke er optimal. Problemet er kendt, og Klavs kontakter 
sløjdlærerene. 
Større udbud af farvet stof i håndarbejde ønskes. Klavs taler med håndarbejdslærerne om dette. 
Dørhængsler samt håndtag på de gamle børnetoiletter i 200-fløjen er løse. Klavs beder pedellerne se på 
dette. 
Skumbolde i idræt ønskes suppleret på grund af slitage. Klavs kontakter idrætslærerne om dette. 
Større multibane ønskes samt opstregning af firkaner og fjernelse af bordtennisbord. Der påtænkes 
anlæggelse af bandebane udfor Kantinen, og opstregning af firkanterne foretages, når vejret igen er tørt. 
Elevrådet bedes undersøge og melde tilbage til SB, hvorfor bordtennisbordet ønskes fjernet. 
Det er bemærket af såvel elevråd som Klavs, at lugtgenerne på 200-fløjens toiletter er borte. 

 
5. Meddelelser. 

Pædagogerne har givet deres bud på, hvor de kan anvendes i undervisningen efter indførelsen af 
skolereformen. Ledelsen har herefter givet sit bud, der indebærer, at de er støtte i den fagopdelte 
undervisning i samarbejde og på lige fod med læreren, hvor læreren har ansvaret for opfyldelsen af 
fagmål, at de indgår i den understøttende undervisning med selvstændigt ansvar i motions- og bevægel-
sestimerne, at de er i fast team på 0. årgang samt får en stor timeandel i ressourcecenter; ressourcecentret 
skal træde til ved akut behov for støtte i en klasse/til en elev så længe behov haves. Der afsættes en 
ugentlig planlægningslektion for pædagog-lærerteamene. Området behandles på PR-møde den 22. ds. 
Det bliver nu muligt at flytte den kommunale andel af SFO-ressourcen til undervisningsdelen; størrelsen 
af  ressourcen betinges af antallet af SFO-børn. Der forventes 14 fuldtidspædagoger med hver ca. 17 
understøttende undervisningstimer næste år. SB opfordrer til opmærksomhed omkring en god proces for 
det kommende samarbejde mellem lærere og pædagoger, samt at pædagogerne kompetenceudvikles. 
Skolereformen forpligter folke- og musikskoler til tæt samarbejde, og det overvejes, hvorledes det nuvæ-
rende samarbejde med Århus Musikskole kan udvides - f.eks. med instrumental klasseundervisning. 
Finansieringen hertil er ukendt. 
 
60% af distriktets kommende børnehaveklassebørn er indskrevet, og sprogscreeningerne er i gang.  En 
stor del af Trillegårdens børn går i børnehave udenfor skoledistriktet og er søgt til andre skoler. Antallet 
af elever til privatskoler er faldet. Der forventes 3 klasser. Den positive effekt af dialogisk læsning i 
børnehaverne er endnu ikke slået igennem i sprogscreeningsresultaterne. 
 
Murat har fået kontakt til to foredragsholdere: Kristian Lund, Cyberhus, om de sociale medier og de 
sociale regler/konventioner på internettet, og gennem Anders Drejer til Ole Sejer Iversen, Cavi, om 
mulighederne ved it, læring, og hvad er bagsiden. Hver især holder et oplæg af 30 minutters varighed 



med efterfølgende debat ved bordene. Honoraret godkendes, og Murat og Anders Drejer går videre med 
aftale af arrangementet på en af følgende datoer: 31/3, 1/4, 22/4, 23/4, 24/4 fra kl. 19.00 – 21.30. Arran-
gementet opslåes på Forældreintra. Umiddelbart efter afholdelsen ønskes en evaluering af arrangementet 
over Forældreintra. 
 

6. Lockers/elevskabe – udgift og placering 
Priserne er undersøgt hos tre firmaer, og forskellen mellem disse er lille ved enten leje eller køb af 
lockers. Forskellige muligheder med hensyn til hængelåse omtalt. Skabene bør opsættes, hvor der er 
mindst risiko for indbrud i disse. Forældre skal gøres opmærksom på at tjekke deres forsikring, inden 
ibrugtagning af boksen. SB beslutter, at der skal afsættes midler på de kommende driftsbudgetter til køb 
af lockers til en årgang hvert år startende med 9. trin. Lockoutmidler skal finansiere køb af interaktive 
tavler. 
 

7. Godkendelse af lektionsplan for den fagopdelte undervisning 
Det er muligt at flytte rundt på timerne, dog skal fagmålene kunne opfyldes. Bilag gennemgået. 
Billedkunst tilføres 1 lektion fra kristendom, da det rent praktisk ikke er muligt at nå noget på en enkelt 
time. Samme begrundelse gælder flytningen af 1 lektion fra natur/teknik til  håndarbejde/sløjd; dette fag 
afløses af håndværk & design, der dog først indføres på Hasle Skole fra 2015/16 grundet endnu 
manglende fagmål. Af skematekniske årsager/timeopfyldelse af skoleugens længde lægges f.eks. 
billedkunst i første skolehalvår og afløses af f.eks. dansk i sidste skolehalvår. Tysk tilføres 1 lektion i 
sidste halvår af 6. trin, ligesom faget får en ekstra lektion på 9. trin de næste to år grundet 
afgangsprøven. Det afventes, hvordan modersmålsundervisning skal tilbydes. 
Godkendt. 
 

8. Høring vedr. byrådsindstilling om ændringer i forlængelse af folkeskolereformen 
Ændringerne gennemgået. SB bemærker, at der kan være behov for såvel frihed til anderledes sammen-
sætning af SB i forbindelse med skoler med f.eks. eliteklasser, som for en sikring af, at Århusskolerne 
har et ensartet præg. SB skal senere vedtage lokal styrelsesvedtægt. Det er vigtigt med midler til 
kompetenceudvikling af pædagogerne. Betænkelighed ved nedlæggelse af forældrerådet. 
SB tilslutter sig MED-udvalgets udtalelse. 
 

9. Høring vedr. byrådsindstilling om prioritering af RULL-midler 2014-2017 
Skolen afstår gerne Bakken med henblik på etablering af først vuggestue sidenhen børnehave i 
bygningen. Vuggestuerne Kalender- og Østrevej nedlægges i denne forbindelse. SB finder, at den gamle 
inspektørbolig med fordel kan anvendes til skoleformål, når der nu kommer mere pres på lokalefor-
bruget. Ligeledes bør der kompenseres økonomisk til etablering af nye udearealer til SFO. 
SB tiltræder MED-udvalgets udtalelse med tilføjelse af økonomisk kompensation til etablering af nyt 
udeareal. 
 

10. Første drøftelse af, om vi fra næste skoleår skal ændre skoledagens start til kl. 8.00 
Skolestart kl. 8.00 modtages positivt. Dette vil give mere SFO-tid om eftermiddagen. Endelig beslutning 
på næste bestyrelsesmøde. 
 

11. Orientering om resultat af elevtrivselsundersøgelse 
Alle elever på samtlige Århusskoler har besvaret trivselsspørgeskemaer. Som sidste år trives de små 
elever fint. De større elever tegner et lidt mere broget billede, men ligger i det store og hele pænt. 
Desværre giver et mindre antal af de større elever udtryk for mobning. Klasselærerne er i disse tilfælde 
blevet spurgt hertil, men grundet anonymitet i undersøgelsen, er ikke alle mobbede indkredset. Der er 
ingen kontinuitet i antallet, hvilket dog er positivt. Lærerne samarbejder med hinanden om disse proble-
matikker og inddrager forældrene. Til april søsættes trivselsprojekt, hvor større elever uddannes i at stå 
for frikvartersaktiviteter og samtidig skal hjælpe børn med ind i aktiviteterne. Hvert forår afholdes 
Trivselsdag. Klassens time er det forum, hvori lærer og elever taler uformelt om mobning og får  fælles 
holdning til mobningens effekt. 
 



12. Fastsættelse af kommende SB-mødedatoer 
24/2, 25/3, 28/4, 26/5, 18/6 (sidstnævnte møde kl. 18.00 med efterfølgende sommerfrokost). 
 

13. Eventuelt 
Det tjekkes, om ikke der i forvejen findes lektiebog på Elevintra. 
SB skal fastsætte principper for elevers fritagelse for lektiehjælp. Fritagelse herfor kan normalt kun ske, 
hvis eleven skal deltage i musik- eller eliteidrætsundervisning. Principperne behandles på mødet i marts. 

 
 

 
 

  21.1.14 
f.Ole Skov 
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