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Mødeleder: Martin 
Mødeobservatør: Ruth 
Referent: Gitte 
 
 

Tilstede:   
Rikke Brixvold 
Martin Skov Møller 
Michael Maagaard 
Morten Erenbjerg 
Lars Rasmussen 
Rikke Brandes 
Trine Stampe Rasmussen 
Ruth Caddock Hansen   
Michael Hansen 
Lone de Pauli                              
Anne Schwartz 
Steffen Sac 
  

Afbud: 
Joan Quistgaard 

1. Tur rundt på skolen. 
 

2. Godkendelse af referat 
fra sidste møde den 6. 
juni 2018 
 

Alle 
 
Godkendt 

3. Rammer for bestyrel-
sesarbejdet 
- Konstituering 

 
 
 
 
 

- Endelig møde og 
årsplan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Besøg gennem året 
(personalegrupper) 

 
 
Bestyrelsen valgte enstemmigt: 
Formand: Ruth 
Næstformand: Martin 
Karen kontaktes vedr.tilknytning til SFO udvalg m.v. 
Bestyrelsen vil gerne have en repr. Fra spec.kl-afdelingen 
Nye bestyrelsesmedlemmer får tilsendt tavshedserklæring. 
 
Mødeplan:  
19. sept. Er også best.dag på Råduset 
Sparekatalog skal diskuteres i samme uge, så derfor  
flyttes best.møde til d. 18.  
OBS kolliderer med forældremøde, så Anne flytter 
 
6. nov. er også fælles best. møde med dagtilbud og klub, så 
et langt møde 
 
4. dec. flyttes til mandag d. 3. dec. 
Tirsdag d. 14. maj til 15. maj 
 
Tirsdag d. 11. flyttes til onsdag d. 12. juni 
 
Ny plan/kalenderinvitation sendes ud, når plan er endelig 
 
 
Sende ønsker til besøg og/eller emne til Anne inden næste 
møde 
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- Udvalg 
 

 
Klæde best. på med succes-historier  
Toning 
Elevråds-kontaktlærere 
Faglærere 
Pæd.ledere 
Holddeling, tanker/principper – efter jul 
 
 
Budget: Margit (indkalder) Martin, Michael, medarbejder-
repr. 
 
Ansættelsesudvalg: Ruth, Trine, medarbejderrepr. 
 
ForældreForum: Ruth, Rikke BH og Lars (forbindelse til klas-
seråd), evt. Rikke B 
 
SFO (sparring med Jeppe om indhold og forældreinddragel-
se) Michael, Morten, Lars, Karen og Michael Hansen 
 
 
Støtteforening: (afholde stiftende generalforsamling) Micha-
el, Joan, Rikke BH, Rikke B 
 
 

4. Årgangsansvarlig 
5. Forældremøder – be-

styrelsens rolle 

0 Martin + Morten  
1 Lars, Rikke, DB - 18. sept. kl. 17 OBS best.møde 
2 Michael Joan - 28. aug. kl. 19 
3 Rikke B, Trine - 4. sept. kl. 18 
4 Rikke DB - 13. sept. kl. 17 
5 Lars - 12. sept. kl. 18.30 
6 Trine, Joan 6. sept. - kl. 18.15 
7 Rikke BH, 28. aug. – kl.?????  SS 
8 Ruth, 22. aug. - kl. 17 
9 Martin, 5. sept. - kl. 18 
 
Spec.kl. Morten, 5 sept. - kl. 17 
 
Best.repræsentanter deltager i første forældremøde og står 
herefter til rådighed som kontaktperson mellem bestyrelse 
og årgang. 
 
Kontaktperson kan trække på andet best.medlem, hvis man 
ikke har mulighed for at deltage/involvering ikke passende 
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6. Endelig godkendelse af 
beretning 

Kommentarer (fra afgående best.) senest 27. aug. til Gitte 
(bije@aarhus.dk) 

7. Forældreforum 
Opsamling og plan for 
året  
 

Elevcafé, Steffen har holdt møde Læring og Udvikling i Børn 
og Unge 
Sidste år cafè om den gode skoledag 
 
Og svar herfra giver god mening ind til Mening i læring 
Elevcafé skal være mere handlingsorienteret, være med i 
planlægning, eleverne kan give eksempler, som har været 
gode/noget jeg kan bruge. 
 
Ledelsen har på ”opstartsmøder” fortalt elever, at hjernen er 
en muskel 
”Jeg kan ikke – endnu!!!” 
 
Årg. fra 5. – 9. kl. 
Mening i læring over i growth mindset 
 
”Hvis kedeligt, hvad gør jeg så . . .” 
 
 
Årshjul for ForældreForum sendes ud. 
 
Indhold tages videre i udvalg 
 
Data fra Trivselsundersøgelse om indflydelse, diskuteret i 
personalet, mindset arbejdes der med, præsenteres på for-
ældremøder, og emne på stormøde d. 22. nov.  
Rikke skriver til formand for Danske Skoleelver om mulig 
deltage 
Landsforening har lavet noget om kedsomhed m.m. – Rikke 
sender  
 
Ledelse præsenterer emnetpå kommende forældremøder 
 

8. Orientering/drøftelse af 
”Karakterfri Skole” -
mulighed for at teste 

Anne og Martin har være til info-møde med rådmand om 
forsøgsordning med karakterfrihed i 2019-20, men kommu-
nen spørger nu, om skoler vi gå i dialog om det. 
Hvis ikke karakterer, så stærk feed-back, mere arb. i feed-
back end i karaktergivning. 
 
Dette skoleår vil blive brugt til dialog, indhentning af erfarin-
ger m.m. i Århus Kommune 
 
Skolen kan måske sætte spørgsmål ind i forældretilfreds-
hedsundersøgelse, så der er evidens for beslutning 
 
Tages op på lærermøde – vigtigt at personalet er 
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med/ressourcer. 
 
Bruge året på at finde ud af, om skolen vil være med for-
søgsprojekt. 
 

 
9. Orientering 

 
 

10.Eventuelt 
 

 

Alt personale ansat 
 
Skemaer sent ud pga uventede personaleskift 
 
Skolen godt i gang, dog er ombygning ikke færdig 
Arbejde på hold/årgang, ikke så klassebaseret 
 
Anne skrevet til ”skolevejsanalyse” – planer om etablering af 
”kiss and ride” ved busholdeplads ikke nært forestående 
 
 
Ros til Anne fra forældre på 0. årg for god modtagel-
se/information 
 
 
Kommende Møder/emner:  
Skolevej/-patrulje 
Branding – gode historier/strategi 
SFO: Ferietilmeldinger – gerne input, fx  
aktivitetsplan ud inden ferie, tidsfrist  
Rullende vinterferie 
 
 
 
 

 
 

 
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.   
 


