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Referat af skolebestyrelsesmøde, d. 11. oktober, 2017 kl. 17.00-19.00. 

Deltagere: Rikke, Kaja, Anette, Gitte, Jette, Lars G, Jens B, Lars A. 

Afbud: Anne-Mette, Anja, Kirsten 

Dagsorden:  

1: Nyt fra 

• Formanden/bestyrelsen 
• Ledelsen  
• Afdelingerne (herunder 

opsamling på 
forældremøder) 
 

Fra ledelsen 

Kort orientering om; 

• Skolefest d. 9.11 

• Motionsløb 13.10 

• Ny samarbejdspartner i ejendomsservice 

• Ny lærer ansat pr. 1.11. 

• Tilbud om kursus vedr. antimobbestrategi og fællesskaber 

for skolebestyrelser i Århus ultimo november. Ønsker 

bestyrelsen eller medlemmer af bestyrelsen at deltage. 

Fra afdelingerne: 

• 9. klasse på skolerejse 

• Info om UPV indsats på 8. årgang 

• Samtaler på 7. årgang 

 

 

2:  

Nyt fra elevrådet 

Orientering ved elevrådsformand, Jens Brinkmann 

De sidste møder har handlet om skolefesten. 

Nyt formandskab 

Deltagelse på fælleselevrådsmøde – direkte talerør op i systemet. 

 Branding af elevråd. 

3:  

Årsberetnin  

 

På fire lokations er der optaget en video med skolebestyrelsens 

årsberetning. 

Videoen blev fremvist. Beretningen er godtaget. 

Der indkaldes til et møde for forældrene – der skal flyttes en dato! 

Indbydelse og ny dato. 

 Overbygningsskolen i sydbyen 
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Forældrene inviteres snarest til årsberetning samt oplæg om 

håndtering og forståelse af konflikter med deres børn. 

4: 

Økonomi 

 

Skolen har et underskud inden for 5%-rammen. Det ser dog bedre 

ud end først forventet. 

5:  

Netværk for skolebestyrelser 

Fælles høringssvar lavet i samarbejde med skolens andre partnere, 

herunder BUPL. Lærerforeningen nedlagde veto til inddragelse i den 

videre proces. Argumentet for vetoet er, at netværket ikke har en 

formel plads i høringssvar. 

Netværket er ærgerlige over beslutningen, men vil gerne søge et 

samarbejde med de forskellige partnere for at medvirke til en 

positiv udvikling på skoleområdet. 

6:  

EVT 

Korte orienteringer om: 

Skolerejse 

Åbent hus: 29. november.  

Tirsdalens venner: Arrangementer i marts. 

Kortbetaling i kantinen. 

Skolens politikker og retningslinjer skal revideres. Lars G. vil tage 

kontakt til skoleleder for at komme videre i processen og udvælge 

det rette fokus. 

/Lars Adamsen 

 

 

 

 

 


