
 
 
kra@aaks.aarhus.dk 

Højbjerg, 30-08-18 

SB-møde nr. 1 

Tid: tirs. d. 28. august 2018 kl. 19.00–21.30 

Sted: Personalerummet 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
 
Elevrepræsentanterne deltager ikke 
Dirigent: Klaus Kalsmose 

 
Tilstede: Klaus Kalsmose Jakobsen, Bagga Bjerge, Carsten Gad Rasmussen, Gry 
Sjøquist Krogh Paulsen, Michael Peter Bøje, Søren Wichmann Mathissen, Mathias Novrup 
Henriksen, Trine Asmussen, Freddy Fisker, Lene Mols og Mette Birk Munthe 
 
Afbud: Birgitte Schacksen 
 
1. Præsentation og velkomst. 5 min. 

 
2. Skolebestyrelsesmøder i skoleåret 1819 

 
Godkendelse af mødeplan for resten af året: Mødeplanen er udsendt på forhånd og nu 
godkendt af bestyrelsen. 
  

2018: 28/8 (NB kl. 19.00 – 21.30), 26/9, 30/10, 6/12 (SFO-forældrerådet deltager - Princip 
vedr. SFO)  
2019: 14/1, 7/2, 13/3, 9/4, 15/5 (SFO-forældrerådet deltager - Forældrepjece om Mål og 
rammer for SFO), 20/6 (aften med spisning). 
 

 
Årsplan for skolebestyrelsen er udsendt sammen med dagsordenen til d. 28. august 
2018. 
 

3. Nedsættelse af udvalg 
 
- Ansættelsesudvalg: Birgitte Schacksen, Carsten Gad Rasmussen, Gry Sjøquist 

Krogh Paulsen – Søren Wichmann Mathissen er suppleant. 
- Trafikudvalg: Michael Peter Bøje og Bagga Bjerge 
- ”Principudvalg”: Bagga Bjerge, Gry Sjøquist Krogh Paulsen, Klaus Kalsmose Ja-

kobsen + Lene Mols efter behov. 
- Kostudvalg: Carsten Gad Rasmussen 
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4. Forretningsordenen /Klaus. Bilag udsendt. 

• Det udsendte forslag til forretningsordenen er godkendt – dog med følgende æn-
dringer: Antallet i ansættelsesudvalget fra 4 til 3. 

• § 4 stk. 3 slettes og stk. 2. ændres til to årlige møder.  

• § 2 stk. 6 ændres, således at suppleanter kun indkaldes ved længerevarende fra-
vær. 

• Ansættelsesudvalget indkaldes, når en stilling (vikariat/fast stilling) slås op og TR 
også indkaldes til ansættelsessamtaler. 

 
5. Motivation /Bagga 

Oplæg om undersøgelse af motivation i to 8. klasser på Kragelundskolen foretaget af 
universitetsstuderende i skoleåret 1718. 
Punktet udsættes til næste møde pga. besparelsesforslaget. 
 

6. Trivselsundersøgelse/Klaus 
Før sommerferien besluttede vi at lave en udtalelse på dette møde. Med baggrund i de 
mange opgaver i dette efterår og den korte tidshorisont til den næste undersøgelse (ja-
nuar 2019), foreslår vi, at bestyrelsen først udtaler sig til næste undersøgelse. 
 
Det vedtages, at der laves en udtalelse umiddelbart efter elevtrivselsmålingen 2019, 
som sættes ind i sammenhæng med de øvrige tiltag omkring trivsel. 
Der skal til SB-mødet i februar 2019 nedsættes et udvalg, der laver et udkast til en ud-
talelse. 

 
7. Besparelsesforslag -  bilag udsendt 

Sparekataloget offentliggøres den 22. august 
 

a. Nedsættelse af udvalg til efterfølgende udarbejdelse af udtalelse (frist for udta-
lelse: 12. september) 

b. Kort gennemgang af relevante forslag for skolebestyrelsen /MO - FF 
c. Debat om hvilke forslag, vi vil pege på (der er i kataloget forslag om et beløb, 

der er dobbelt så stort, som det der skal spares) 
 
     Lene Mols fremlægger besparelsesforslaget som kommunen har fremlagt - Børn og       
Unge skal spare mere end 250 millioner frem til 2022. Det konkrete udspil handler om en 
besparelse på 109 millioner (budget 2019), den øvrige budgetreduktion skyldes andre 
planlagte besparelser.  
 
Klaus sender information om besparelsesforslaget rundt til at alle skolens forældre på intra 
d. 29. august. 
Opfordring til at tage fat i byrådspolitikere omkring forslaget og indsigelser til dette. 
 
Udvalg: Gry Sjøquist Krogh Paulsen, Bagga Bjerge, Michael Peter Bøje, Carsten Gad 
Rasmussen, Birgitte Schacksen og Klaus Kalsmose Jakobsen. 
Udvalget samles snarest muligt for at lave et høringsforslag. 
 
 
 



 
Forslag til punkter til høring: 

• Klassekvotienten 

• Går imod ånden i Folkeskoleloven 

• Usikkerhed omkring, hvor ens barn skal gå i skole rent fysisk 

• Udtalelse ud fra ’Mål med at ændre skolestrukturen’ (Lene sender konkret slide ud) 
for at modbevise påstandene. 

• Tidligere SFO-start er en god idé, hvis rammerne og ressourcerne følger med. 

• Opgaven med at fordele elever med dansk som andet sprog løses ikke med dette 
forslag! 

 
 

8. Næste møde 26/9-18 
Dirigent: Carsten Gad Rasmussen 
 

 
9. Meddelelser 5. min  

Skolebestyrelsens dag d. 19/9 – tilmelding via kalenderinvitationen, som Lene Mols har 
sendt ud. Svar senest 10. september 2018. 
Skole og forældre udbyder kursus for skolebestyrelser. Det vedtages, at Klaus Kals-
mose Jakobsen finder en dato og indkalder bestyrelsen. 
Skolen har deltaget i DHL-stafetten i uge 34 og elevrådet afholder fodboldturnering for 
hele skolen i uge 35. 

 
 
 
 

Ref: Mette Birk Munthe 


