
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Mandag den 28. april 2014 på lærerværelset kl. 19.00 
 

 
1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Mette Andersen, Jytte Pedersen, Murat Kilic, Morten Skott, Jaafar Pouraliabuzar, Kristine Nielsen, 
Amalie Wellendorph, Asem Mansour, Rikke Ehrenreich, Dorte Bach, Søren Marcussen, Klavs Heltoft, 
Ole Skov. Afbud fra Andres Drejer. 
  

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat. 
Pkt. 6, 5. linie: kr. 30.000 rettes til kr. 300.000. 
Godkendt. 
 

4. Nyt fra elevrådet. 
Intet. 
 

5. Meddelelser. 
Ultimo marts afholdtes møde for 1. årgangs forældre, der blev opfordret til at debattere tre muligheder 
for klassesammenlægning samt efterfølgende anbefale en af disse. Baggrunden for klassesammenlæg-
ningen er årgangens lave elevtal, forventet elevfragang, samt skolens ønske om at skærme årgangen mod 
for voldsom elevtilgang. Der har aldrig tidligere været en så positiv debat om klassesammenlægning. 
Forældrene besluttede, at ledelsen vælger den bedst egnede model. Pr. 5.5.14 deles B-klassen ud i A- og 
C-klassen, B-klassens lærere følger med i de to andre klasser frem til sommer, næste skoleår laves 
holdundervisning på tværs af klasserne, hvor børnenes tilhørsforhold ligger i en stamklasse størstedelen 
af tiden. Lærerne finder ordningen meget spændende. 
 
Boldbanen lukkes fra 5.5.14 og godt 1 år frem grundet udskiftning af græstæppe. Der vil stadig være 
adgang til den lille plæne samt løbebane. 
 

6. Nedsættelse af ansættelsesudvalg. 
Der skal besættes 4 lærerstillinger. Den 29. ds. er forflyttelserne på plads, og jobopslag vil herefter være 
tilgængelige de følgende 14 dage. Da planlægningen af næste skoleår ikke er afsluttet på dette tidspunkt, 
vil ansøgerne først kunne få flere oplysninger om jobindholdet under selve samtalerne, som afholdes i 
uge 21/22. SB har ret til at indstille til ansættelse hos skolelederen, som har den endelige afgørelse. 
Rikke deltager på SBs vegne. 
 

7. Evaluering af temaaftenen om IT og sociale medier. 
Fin debat, brugbare input og gode svar på de fremmødtes spørgsmål. Power Points fra aftenen videre-
sendes fra Murat til brug i undervisningen og eventuelt til Forældreintra. I pausen evalueres mødet 
digitalt til brug for oplægsholderen fra Center for Digital Pædagogik. Med henblik på større fremmøde 
ved denne type arrangementer foreslås, at børnene kommer med og aktiveres i andre lokaler.  
Tilmelding til orienteringsmødet den 6.5.14 om skolereformen udsendes over Forældreintra. 
 

8. Debat om skolens mobbepolitik. 
Principperne bag Den gode Stol forklaret. Metoden anvendes i de små klasser, men kun til forebyggelse 
af mobning. Formålet med Den gode Stol er at øge elevens selvværd og tillid til andre. Metoden er ikke 
egnet til de store klasser, eller hvis mobning allerede finder sted. Ulemper og fordele ved metoden 
debatteret. Forskning viser, at disciplin virker mod mobning, ligesom det virker at inddrage store elever i 
mobbepolitikken. Hvis der er trivsel, er der ingen mobning. Trivselssamtaler er ingen garanti for, at 
eleven ikke mobbes; under elevsamtaler spørges til andre elevers trivsel. Seneste Trivselsundersøgelse 
viste 13 elever, der følte sig mobbede. Undersøgelsen er anonym, men det vides, hvem nogle af disse 



elever er. Det anbefales, at læreren taler med mobbeoffer, mobber og forældre. Vigtigt at få defineret, 
hvad der er mobning. Det er godt at få revideret mobbepolitikken med jævne mellemrum, da der er 
kontinuerlig udvikling indenfor området. Vigtigt, at forældre taler med deres børn om mobning, ligesom 
disse skal være opmærksomme på, hvordan de omtaler andre børn og voksne. Mobbepolitikken revide-
res inden sommerferien; det kunne bl.a. anføres heri, at skolen er opmærksom på udviklingen indenfor 
området, ligesom der er opmærksomhed om problematikken om Den gode Stol. 
Til efteråret udfærdiger SB principper for skole-hjemsamarbejdet. 
 

9. Vedtagelse af procedure for valg til skolebestyrelsen. 
Valg afholdes den 6. maj 2014. Invitation samt regler for valgbarhed udsendes over Forældreintra. 
Kommende forældre har fået invitation pr. brev. To voksne pr. barn har stemmeret. Kun ved dette valg 
afgøres, hvem der vælges for to eller fire år, ved efterfølgende valg vælges repræsentanterne for fire år 
ad gangen. De kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt. Disse aftaler efterfølgende, hvilke fire, 
der er valgt for en fire-årig periode, og hvilke tre, der er valgt for en to-årig periode. Ved uenighed træk-
kes der lod. De øvrige opstillede bliver suppleanter i rækkefølge efter antal stemmer. Før valghandlingen 
præsenterer kandidaterne sig, eller disse har allerede forinden givet OS besked om opstilling. De opstil-
lede kandidaters navne skrives på en tavle og tildeles et bogstav. Stemmeseddel med syv rubrikker 
uddeles ved mødets start. Valget lægges i starten af mødet, hvor Rikke introducerer forældrene for SB’s 
arbejde og mødeaktivitet. 
Proceduren finpudses, forelægges formanden til godkendelse og lægges på Forældreintra hurtigst muligt. 
 

10. Svar fra Trafik og Veje på henvendelse vedr. fodgængerovergang på Herredsvej. 
Forslag fra Trafik og Veje om nedlæggelse af fodgængerovergangen uacceptabel. SB ønsker ikke trafik-
lys, men blinkende, gule lys, hvilket ikke vil standse trafikken på Herredsvej. Børnene færdes netop på 
vejen i myldretidstrafikken, som ikke er mindsket siden lukningen af Pall. Müllersvej. En henvendelse 
fra skolebestyrelsen frem for fra skolelederen vil måske have større effekt. I brevet, med cc til overord-
net i Trafik og Veje, skal gøres opmærksom på den skærpede vigepligt ved fodgængerovergange. HT 
udfærdiger skrivelsen til underskrift af Rikke.  
 

11. Drøftelse af principper for      
- opfyldelse af undervisningspligten ved undervisning i musikskole eller ved eliteidræt 
Forlag til principper herfor vedtaget. 
 
- samarbejde med forenings- og kulturliv mv. 
Eksterne samarbejdspartnere svarer til gæstelærere. Enighed om, at hele Aarhus er en del af det nære 
samfund, hvorfor ”lokalsamfund” fjernes fra teksten. Aarhus Musikskole, det lokale idrætstilbud samt 
byens kulturliv skal nævnes, ligesom der skal stå nogle af de ting, der allerede gøres. 
 

12. Eventuelt. 
Intet. 
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Ref: lmj 
 


