
Referat af møde i skolebestyrelsen 
Mandag den 10. januar 2011 på lærerværelset kl. 19.30 

 
 
 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 
Dorte Bach, Morten Skott, Joan O. Petersen, Murat Kilic, Rikke L. Ehrenreich, Lone 
Nitschke, Peter Jakobsgaard, Kristine F. Nielsen, Ulla Buddig, Klavs Heltoft, Ole Skov. 
Under pkt. 6 deltog fra SFOs forældreråd Marianne Bach og Søren Dideriksen samt SFO-
leder Søren Marcussen. Afbud fra Jaafar Pouraliabuzar. 
  

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 
 

4. Meddelelser. 
Der forventes en nedgang på 3-4 lærerstillinger næste skoleår. Det vides allerede nu, at en 
lærer går på pension, en anden har fået nyt job pr. 1/3-11. 
Aarhus Kommune har opfordret institutionerne til ansættelse i ½ år af personer med 
lønstilskud. En sådan fungerer nu som støtteperson i en 4. klasse; der vil blive ansat flere på 
disse vilkår, dog uden udsigt til fastansættelse. 
Tilmelding til B&U-møde om fastsættelse af mål og rammer for SFO skal ske snarest til 
kontoret; SFO deltager den 1/2-11. 
I år opfører lærerne teaterstykke til skolefesten. 
 

5. Nyt fra elevrådet. 
Intet. 
 

6. Forslag til høringssvar vedrørende besparelser.  
Punkterne gennemgået og drøftet. 
SFO: Forældrerådet ønsker konsekvenserne af den reducerede ledelsestid uddybet: mindre 
tid til skole - sfo-samarbejde besværliggør realiseringen af f.eks. mål og rammer – reelt en 
generel rammebesparelse på pædagogtimer, da der ikke bliver færre ledelsesopgaver. SB 
tilslutter sig dette. 
Det specialpædagogiske område: Det anføres, at der skal sikres specialklasseeleverne 
maksimal støtte, således at ressourcetimerne til disse bibeholdes i SFO i den nye model. 
 
Bemærkningerne inddrages i høringssvaret, som fremsendes til Rikke til godkendelse. 
 

7. Drøftelse og godkendelse af værdiregelsæt og antimobbestrategi samt beslutning om 
deltagelse i Trivselsdagen.  
Værdigrundlagets 1. afsnit, næstsidste linie: ”altid” udelades. 
Forventninger: 1. bullet, sidste linie: ”med hensyn til…..osv” slettes. 
2. bullet, sidste linie: ændres til ”det enkelte barns udviklingsmuligheder for øje”. 
3. bullet, første linie: ”fornødent” ændres til ”samarbejder om…” 
4. bullet, første linie: ”tilstrækkeligt omfang” udelades. 
5. bullet, anden linie: ”omvendt” udelades. 
6. bullet, 2. linie: ”f.eks” udelades. 
Værdier og forventninger vedtaget. 
Forebyggelse og handlinger er beskrevet, således at disse kan tages i anvendelse af såvel 
børn som voksne. Der er i teksten taget højde for, at mobberen ligeså vel kan være den 
voksne som barnet.  



I samarbejde med to AKT-lærere udvikler Dorte Bach projekter til forebyggelse og 
håndtering af mobning. Projekterne baseres på resultatet af Termometerundersøgelsen, der 
foretages i januar/februar måned. Forinden denne taler elever og lærere om, hvad mobning 
er. Undersøgelsen er dybdeborende, og elevbesvarelserne anonyme. Viser der sig et generelt 
problem for hele skolen, tages dette op for alle, er det på klasseniveau, tages problemet op i 
klassen. For den enkelte elevs problemer er undersøgelsen ikke brugbar, men ud fra 
lærernes kendskab til barnet, skal det sikres, at dennes problemer tages op.  
God, konkret strategi. Vedtaget. 
Trivselsdagen afholdes hele dagen på tværs af årgangene og tager sit udspring i 
Termometerundersøgelsens resultater. Der vil være fokus på emnet i en måned efter 
Trivselsdagen. Datoen bliver formentlig ikke 4/3, da andre arrangementer trænger sig på.  
FU og PR afholder møde m.h.p. flere projektidéer. Det forventes, at kommende 6. årgang 
tager kursus næste skoleår, så eleverne bliver mentorer for yngre elever. 
Trivselsdagen sættes på til næste møde, hvor Dorte Bach orienterer om resultatet af 
Trivselsundersøgelsen samt de projekter, der måtte foreligge. 
 

8. Godkendelse af budget for undervisningsmidler.  
De respektive fagudvalgsformænd har fremsat ønsker til fagene. Stort set alle har opfyldt 
sparekrav på 3 %, nogle mere endda. På grund af faldende elevtal er der færre midler til 
materialeindkøb. 
Godkendt. 
 

9. Eventuelt. 
Intet. 
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