
 
 
kra@aaks.aarhus.dk 

Højbjerg, 08-11-19 

SB-møde nr. 11 

Tid: ons. d. 2/10 2019 kl. 19.00 -21.00 

Sted: Personalerummet 

 

Referat til skolebestyrelsesmøde d. 2. oktober 2019 
 
Til stede: Klaus Kalsmose Jakobsen, Gry Sjøqvist Krogh Paulsen, Michael Peter Bøje, Birgitte 
Schacksen, Bagga Bjerge, Trine Asmussen, Mathias Novrup Henriksen, Lene Mols og Mette Birk 
Munthe 
Afbud fra: Carsten Gad Rasmussen 
Elevrepræsentanterne Anna og Bertram er inviteret med – afbud fra Bertram. 
Dirigent: Gry Sjøqvist Krogh Paulsen 

 
1. Præsentation af eleverne i skolebestyrelse 

Anna fortæller lidt om elevrådets arbejde:  Fodboldturnering i foråret 2020, talentshow 
og salg af slik og chips til skoleballet, små film om skolens fælles fundament, der skal 
bruges som optakt til temadagene for hele skolen i november. 
 

2. Trivsels- og sundhedsundersøgelsen 2019 vol1.  
Hvordan skal vi arbejde med den? Følgende punkter er valgt: 

• Det gode læringsmiljø for den enkelte og fællesskabet (Anna og Klaus) 

• Socialt samvær (Mathias og Bagga) 

• Motivation og medbestemmelse (Trine og Birgitte) 

• Alkohol og rygning (Michael og Gry) 
 

Skolebestyrelsens udtalelse til trivsels- og sundhedsundersøgelsen – der kommer et oplæg ud 
fra ovenstående temaer til næste bestyrelsesmøde.  
 

      Link til Den nationale Trivselsmåling er udsendt som bilag inden mødet. 
 

3. ”Hvad siger vi, når vi får henvendelser fra forældre?”  
Ved spørgsmål vedrørende undervisning henvises til klassens lærere og evt. ledelsen. Hvis der 
kommer henvendelser fra forældre af mere principiel art, henvender man sig til formanden med 
henblik på at få det på dagsordenen. Der kan skrives en mail direkte til formanden. 
Spørgsmål/kommentarer, der ikke kan formuleres konkret, er ofte ikke relevant for skolebesty-
relsen. 

 
 

4. Afholdelse af suppleringsvalg  
Der skal afholdes et suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Der skal vælges én kandidat og én 
suppleant.  
 
Der afholdes et valgmøde på skolen kl. 16.30 mandag d. 28. oktober, hvor interesserede kan 
møde op. Hvis der er flere kandidater, afholdes der afstemning blandt de fremmødte. 
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5. Næste møde (+ SFO-forældreråd)  
Valg af dirigent:  Michael Peter Bøje 

• Tema sammen med SFO-forældreråd: Den nationale Trivselsundersøgelse – oplæg fra 
SFO-forældrerådet om det særlige om SFO. 

• Udgangsordning for udskolingen 

 
 

6. Meddelelser  
Formand:  Der er ikke nogen, der har meldt sig til generalforsamlingen i Skole og Forældre 
Opfordring til at elevrådet vælger en miljørepræsentant – Anna får materiale af Klaus.  
 
Skole: Arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber er opstartet på skolen ved pædagogisk 
lørdag og efterfølgende refleksionsmøder på årgangene 
Skolen er med i et projekt om fremskudt psykiatri, der henvender sig særligt til børn og unge 
med angst og depression. Forældre kan henvende sig direkte til angst- og depressionsteamet 
ved at ringe til skolens kontor. 
Der er temadage de fire dage op til skoleballet – alle årgange skal arbejder med og ud fra Det 
fælles fundament. Der afholdes skolebal torsdag d. 21. november 2019. 
 
Der er dialogmøde med rådmanden på Skåde Skole tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 17.30-
19.00 
 
AULA går i luften mandag d. 21. oktober. Det er noget andet end intra, men det skal nok gå! 
Der skal på lidt længere sigt udarbejdes nogle principper for kommunikationen på AULA, men 
det er vigtigt at have nogle erfaringer med at bruge det først. 
 
 

7. Eventuelt  
Forslag om at punktet ’Meddelelser’ afsættes længere tid på bestyrelsesmøderne. 
 

Ordinære skolebestyrelsesmøder 1920: Kl. 19 – 21:  
2019: man 4/11 + SFOs forældreråd, tors 5/12 (+ julefrokost), 
2020: tirs. 21/1, ons. 26/2, man. 23/3, tors. 30/4, tirs. 26/5 + SFO-forældreråd, tors. 18/6 (+ som-
merspisning) 

 
Referent: Mette Birk Munthe 


