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1. Goddag 

- Mødet bliver alligevel på Teams, men med en kort dagsorden, hvor vi tager afsæt i pkt 
meddelelser og får bestyrelsens perspektiv på det. 
                    

2. Godkendelse af dagsorden. 

Ved de næste møder koncentrerer vi os om et tema. Men pga at få kan deltage på mødet d. 25 
maj udsætter vi temadrøftelsen til næste bestyrelsesmøde. Der tilføjes en opmærksomhed på 
dagsordenen til d. 16 juni 

3. Godkendelse af referat  

Referatet bliver godkendt 

4. Meddelelser. 

- Status på nødundervisning og retningslinjer (nationale test) og opfølgning på de nationale 
coronamidler 

Nationale midler. De skal anvendes i dette skoleår. 

25.000 kr til afgangselever til boost samt social tur. Desuden får hver klasse 1000 kr til en social 
aktivitet 

Status på nødundervisningen: 

Skolen: Fortsætter som nu. Vi er nødt til fortsat at prioritere få lærere i klasserne. Samtidig 
forsøger vi at dække ind, at de ældste klasser får dækket alle fag, og at de yngste klasser har to-
lærer muligheder. 

Hvordan oplever eleverne at være tilbage igen? 

Elevrådet gør opmærksom på: 

- Det er lidt kedeligt med nødskema, når man har de samme lærere hele tiden 

- Kan vi fordele fagene lidt bedre, så man igen har mange fag? 

- Kan der laves en rotation i udeområderne for eleverne? 



- 9. klasserne er glade for at være tilbage 

- Hvornår får man besked om, hvilket valgfag man får til kommende skoleår? 

- Hvornår åbner kantinen? 

- Åben skole – hvordan og hvornår? 

Svar: Vi har egentlig fastholdt at de yngste elever ved, hvor de skal gå hen i frikvartererne for ikke 
at forvirre. Vi går tilbage og ser på muligheden 

Elevråd: Bedre når det hele ikke er online, men synes at de alligevel har fået noget ud af 
undervisningen. Der er ikke helt så meget pres på. 

Nationale test 

Faglig status på elever efter Corona  

• Generelt kan vi sige, at det lige nu kan være svært at vurdere den egentlige effekt af et 

fagligt efterslæb før om et års tid, hvor vi vil have mere viden om, hvor vi står.  

• Udgangspunktet vi kan tage afsæt i lige nu, er klassekonferencer om læsetest på 2. 

og (3. årg den 3. juni) Samt de obligatoriske Nationale test fra 2 – 8. kl. i dansk og matematik, 

samt engelsk, der er taget indenfor den sidste måned, hvor eleverne er retur.   

• Nedslag omkring National test:  

• Der er i alle klasser fremgang fra sidste national test i dansk i elevernes læsefærdigheder – 

der er i hver klasse fordelt ml. 5 – 12 elever, der har haft en progression i deres læseudvikling 

og dermed har scoret en el. to kategorier højere i testen. (nogen klasser få nogen klasser flere)  

• Der er i alle klasser en tilbagegang af elever ml. 3 – 9 elever fordelt forskelligt i klasserne. 

(nogen klasser få nogen klasser flere)  

  

Klassekonferencer 2 årgang  

• Læsetesten som tages hvert år fra Hogrefe viser en fremgang ved en del elever siden 

efteråret. Samtidigt viser den også, at særligt de elever, der har læse/skrivevanskeligheder har 

været udfordret i forhold til manglende gennemførelse af indsatser i forhold til Corona det 

sidste år, og dermed ikke har fået den ønskede kontinuitet i deres læseudvikling. Dette er der 

er et særligt fokus på i den kommende tid fra læsevejleders side, og der er allerede nu dialogisk 

læsning i gang med læsehjælp klassevis på små hold. Så der følges så meget op som muligt 

inden ferien og indtil, det er muligt at arbejde mere dybdegående med læsestrategier og 

læseforståelse. 

 

Status på byggeri: 

Byggeriet: Der er lavet nye skoledistrikter i Aarhus. Det gør at prognose af elevtallet ændres lidt. 
Det betyder, at der lige nu vurderes på det samlede antal m2 til den nye bygning. 

Bestyrelsen er meget uforstående overfor det argument, da: 



- 98% af de nye familier der flytter ind i kalenderkvarteret er børnefamilier 

- Viborgvej udvides med Letbane – det afføder nyt byggeri 

- Bestyrelsen er ”nysgerrige” på, hvor man har prognosetallet fra. Bestyrelsesformanden 
ønsker at gå lidt tættere på processen. Holder de prognosetal, som blev udleveret ved v 
bestyrelsesmødet i foråret 

- ”Vi skal være vågne – Iben deltager i næste byggemøde d. 3 juni 

Ansættelse af to nye lærere 

Der er netop ansat to nye lærere, desværre blev bestyrelsen ikke inviteret til ansættelsessamtaler. 
Det tilbud får bestyrelsen selvfølgelig næste gang 

Status på kloakarbejde: 

Det vil pågå frem til sommerferien. Lige pt er det Firkanten. Det viser sig pt at der har været 
sammenfald af kloak, så der er steder, der skal graves op igen. 

Proces omkring klassesammenlægningen på 1 årgang. Tak til Tanja og Iben😊 

- Stor ros til forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen fra forældrene.  Det blev et godt 
møde med 1. årgang – særligt fordi skolebestyrelsesrep. fortalte om deres erfaringer. Godt 
at der er en gennemsigtig proces. Vi vil i kommende skoleår tager principper op i 
bestyrelsen 

- Budgetmodellen sættes under lup – at man klasseinddeler med 24 elever i 
børnehaveklassen og fra 1. årgang forudsættes der 28 elever i klassen. Det giver anledning 
til klassesammenlægning. Et dilemma 

 

Ansøgning af fondsmidler v. Iben 

- Iben har fundet to fonde, man kan søge, der primært retter sig mod undervisningen. Og 
kulturelle forskelligheder. Lærerne skal være opmærksomme på den mulighed 

5. Evt. 

Flot at vi har fået ”et lille elevråd” i kommende skoleår. Hvem, gør reklame for det lille 
elevråd?. Skal det lille elevråd også være en del af bestyrelsen?  

Venlig hilsen 
Anders og Lone 

 


