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Mødeleder: Rikke Brixvold Hviid  
Mødeobservatør: Michael Maagaard 
Referent: Gitte 
 

Tilstede: 
Rikke Brixvold Hviid 
Rikke Brandes 
Martin Skov Møller 
Lars Kristensen 
Michael Maagaard 
Morten Erenbjerg 
Trine Stampe Rasmussen 
Joan Quistgaard 
Katrine Vestergaard Nissen 
Lone de Pauli 
Michael Hansen 
Steffen Sax 
Anne Schwartz 
 

Afbud: 
Ruth Caddock Hansen 

 
1. Godkendelse af referat fra 

ekstraordinært  
møde den 3. september 2018 
 

2. Byde velkommen til Katrine 
Vestergaard Nissen – rep. for 
specialklasser 
 

 
Godkendt 
 
 
 
Anne bød velkommen til Marie og Emil, elevråd 
og Katrine, forældrerepræsentant 
Præsentationsrunde 

3. Elevrådet Marie og Emil fra forretningsudvalget. 
 
Elevrådsmøde på Søndervangsskolen 
Er bl.a. blevet opmærksomme på, at skolens antimobbe-
strategi skal opdateres – taget ad notam 
 
Elevrådet har holdt 2 møder – det sidste i fredags. 
Ønsker til støtteforening: Støtteunderlag i gård. Anne har 
spurgt Buller, og det vil koste 400.000 kr., hvilket pt ikke 
er muligt. 
Kurve m.m. kan måske opfyldes. 
 
Elevråd består af 2 fra hver klasse 4.-9. årgang,  
I flere klasser har der været kampvalg 
Arbejdet med forventningerne. 
Elevcafé hvor 6.- 9. årg. holdes senere i år. 
 
Små klasser: 
SFO har tidligere haft børneråd 
Elevrådsrepr. kan gå ned i små klasser og spørge til em-
ner 
 

4. Budget og regnskab Har i sept. aflagt regnskab til Århus Kommune 
Dette møde er om forventet regnskab. 
Teknisk budget for kommende år i uge 46. 
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Undervisning: Minus 697.000 kr. (udpeget en lærer min-
dre til afsked) 
SFO: Minus 250.000 kr. 
De 2 enheder kan ikke blandes. 
 
Ekstra afholdte udgifter: 
UV: Nye lokaler, spec.kl.elever, løn og uv-midler 
SFO: Elevaktiviteter, garderober 
 
Pers.assistance ordning uden finansiering. 
 
Budget: 
74% går til UV-løn 
12% bygningsdrift 
 
Tiltag i 18-19 
Justering i lærernes øvrige opgaver 
Bibl. 
Vedligehold  
Støtte 
Udv.pulje 
Klub 
Kommunikation 
 
 
Elev/lærer ratio: Steget fra 12,9 -12,96 
 
Udg. Pr. elev: 61.739 til 63.056 
 
Tiltag for at bedre budget: 
Skolen har bl.a forsøgt at få 10 kl. ind på skolen 
Ledelsen arbejder med langtidssygdom 
Sidstnævnte tages op igen i bestyrelsen sammen med 
stress-problematikker samt kortidsfravær og trivsel. 
 
 

5. Forretningsorden Bestyrelsen bestemmer selv antallet af medlemmer, der 
alle har stemmeret. 
Styrelsesvedtægter er sendt ud. 
Bestyrelsen tilstræbes at bestå af min. 7 forældrevalgte, 
herunder gerne et medlem som er forældre i skolens spe-
cialklasser 
 
Der afholdes 2 møder årligt for SFO- forældre 
SC og GJ se nærmere på sidstnævnte 
 
 
Ikke eksterne medlemmer i best, men indbyde til tema-
møde eller efter behov. 1. behandling d.d og tages op og 
godkendes på mødet i november. 
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6. Forældreforum  Der vælges et årligt tema. 
 
Et af formålene at inddrage flere forældre, men også per-
sonale og elever. 
Møde d. 20. nov. I festsalen 
 
I foråret foredrag/arr. for forældre  
Herefter åbent best.møde med samme emne. 
 
April-maj skrive konlusioner/evaluering ind i best. beret-
ning. 
Maj: Fastsættes næste års tema. 
 
Output fra sidste år: 
Ledelse og medarbejdere: Mange forskellige motivationer 
og relationens betydning. 
Har ført til: 
Øget timetal til holddannelse, samarbejde på tværs af år-
gange også blandt elever. 
 
Flere virksomhedsbesøg 
 
3. årg. job og uddannelse 
 
Emnet havde således stort output – hvordan formidles 
det. 
 
Dette år som viderebygning: Mening i læring bl.a på 
grund af, at elever giver udtryk for at opleve lav medbe-
stemmelse og kedsomhed. 
 
Stikord: 
Mindset 
Hjerne 
Læringskløften. 
Jeg kan det ikke endnu 
Forventning 
 
Det vigtigste lige nu er at danne et fælles sprog 
 
20. nov. Mette Meineche – fælles sprog. 
 
SC sender oplæg til elevrådscafe, og får sparring på det. 
 
Hvordan høres elever med 20. nov. 
 
Vigtigt at få et produkt 
 
Overskrift til 20. nov. 
 
Hvor dannes det fælles sprog??? 
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Hvad er fx læring???? Bl.a. skal eleverne forklares, hvor-
når de har medbestemmelse. 
 
Synliggørelse af resultaterne af fra dette og sidste år. evt. 
på personalerum. 
 
Video god idé, både af medarbejdere og elever. 
 
Udvalget skal allerede nu begynde at planlægge foråret. 
Evt. lokale stemmer, Føtex, kirke, gymnasium, HEI, Plan-
torama. 
Evt. udstilling i forbindelse med Forårskoncert, nogle der 
siger noget, gerne elever, sammenskriv fra 20. nov., vi-
deo med stemmer, formidling af det fælles sprog. 
 
Invitation ud senest i uge 43 (udvalgsmøde) – udvalg ta-
ge stilling til, hvad der skal ske efter jul. 
Forslag til overskrift?? 
 

 
7. Princip om vikardækning flyt-

tes 
 

 

 
Men emnet kort oppe: 
Vikar/film/uddannelse m.m. 
 
Vikarer sjældent uddannede, unge, tidligere elever. 
 
Planlagt 
Dag til Dag 
Langvarigt fravær 
 
Skruet op for selvstudie. 
Fokus på hvad der fungerer. 
 
Forud planlægning – så det ikke bliver så stresset. 
 
Fraværs omfang 
 
Koordinering af undervisning på årgangen, så lærere kan 
dække hinanden ind. 
 
Holddeling kan løse en del af problemet. 
 
Ressourcestærke elever i de ældste til de små 
 
Tages op igen, hvor Anne kan give et overblik/tal m.m. 
 
 
 

8. Orientering 
 
 
 

Anne orienterer om personalesituation. Skolen tilbyder 
psykologsamtaler og anbefaler Arbejdsmedicinsk Klinik. 
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9. Eventuelt 
 

Tavshedserklæring til best.medl. 
 
Cykelstation, indvielse fredag morgen  
 
Forældrerep. til ansættelsessamtale: Trine vil gerne delta-
ge 
 
Ledelse og medarb. på besøg på Kaløvig. 
5. årg lejrtur til Kaløvig med 1 overnatning 
 
Karriere og arbejdskendskab – skolen har svært ved at 
finde virksomheder, har være nødt til at tage på besøg på 
ungdomsuddannelser.  
Skrive ud med praktiske oplysninger, antal m.m. 
Måske DR en mulighed 
 
Ingen køleskabe til opbevaring af medbragt snack –Anne 
undersøger og skriver ud til forældre. 
 
Skole-hjem-samtaler – tidspunkter gerne ud i bedre tid 
 
Bedre vægtning af dagsorden med udviklingspunkter 
 
Skolevej og skolepatrulje Toftegårdsvej – op senere 
Studstrupbussen – indsat en bus mere. 

 
 

Husk, at hvert punkt skal afsluttes med, at der tages en beslutning om videre forløb 
og at der er udpeget en ansvarlig – det skal stå i referatet.   


