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Mødeleder: Katrine Vestergaard Nissen 
Mødeobservatør: Ruth Caddock Hansen 
Referent: Gitte 
 

Tilstede: 
Ruth Caddock Hansen 
Martin Skov Møller 
Lars Kristensen 
Rikke Brandes 
Joan Quistgaard 
Lone de Pauli 
Michael Hansen 
Steffen Sax 
Anne Schwartz 
 

Afbud: 
Katrine Vestergaard 
Nissen 
 
Michael Maagaard orlov  
 
Rikke Brixvold har for-
ladt bestyrelsen 
 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet 

den 23. oktober 2019 

 
Sendes rundt til godkendelse 

2. Elevrådet 
 Elevrådscafe og temaer 

derfra bl.a. de 10 forvent-
ninger og efterårets arran-
gementer 

 
Emil og Marie deltager fra elevrådet 
 
Som noget nyt i år har vi to elevråd 

- 3. – 5. årgang 
- 6. – 9. årgang 

 
I september 

- Danske skoleelever fortalte om det at være 
elevråd. Hvad må man.  

 
I december 

- Snakke gårde og her laver eleverne ansøg-
ninger til fonden om forskønnelse af går-
dene.  
 

3 julearrangementer 
- 29. november er der juleklippedag med 

venskabsklasser. Konkurrence om bedste 
julepynt. Bæredygtig julepynt belønnes.  

- 5. december er der filmaften 
- 6. december er der varm kakao fra 7.30 – 

8.00 for alle elever. Alle medbringer egen 
kop – bæredygtigt. Skolens kor synger 
sammen.  

 
Vi fik valgt to forventninger 

- Bidrager til, at der er ro i klassen (nr. 2) 
- Klarer mine konflikter fredeligt (nr. 9) 

 
Er der mange elever, som forlader skolen: 

- Vi har kendskab til at nogen forlader skolen 
for at gå i Netto.  

 
SC og SS snakker med de ældste årgange.  
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Der er blevet stjålet enkelte cykler og dele fra cyk-
ler i cykelskuret.  
 

3. Mobbestrategi 
 Behandling af mobbestra-

tegi, pjece og værdigrund-
lag (Bilag) 

 

Anne præsenterer den nye mobbestrategi.  
Kommentarer til: 
 
Ordensregler og forventninger til eleverne 

- Fredelig leg, hvad er det? I bevægelse bru-
ges lokaler til stikbold m. skumbold osv. 

- Tydelige punkter til eleverne.   
- Elevrådet giver sparring.  
- Rettelse 

o 0. – 2. klasse skal være sammen 
med voksen 

o 3. – 9. klasse slettes 
 
Lærere kan sætte reglerne op i klassen og gen-
nemgå det med eleverne.  
 
Trivsel for alle 

- Skæring Skoles antimobbestrategi skal mar-
keres med FED 

- Vi skelner ikke mellem …… skal sammen-
skrives med vores definition (øverst side to.  

- SC retter de sidste småting til  
 
Pjece 

- SC og Zitha retter småting til ud fra ”Trivsel 
til alle” 

 
SC og Zitha retter til. Punktet behandles ikke mere 
i bestyrelsen. Værdisnakken om brug af mobiltele-
foner i skolen kan tages op senere.  
 

4. Forældreforum - nyt Overføres til december mødet.  
5. SFO - nyt  

Møde i SFO – udvalg 
- Birgitte og Joan, Michael og Jeppe.  

 
Indkaldelse til møde 8. januar. Åbent Hus – arran-
gement. Hvert klasseråd stiller med 2 repræsen-
tanter. (Jeppe har sendt invitation ud) 

- Bålmad / suppe v. Viktor 
- Pædagoger står ved stationer / værksteder 
- Nyt møde i december.  

 
Forslag fra bestyrelsen 

- Efterfølgende opslag i SFO om, hvad der er 
kommet ud af mødet.  
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- Årgangsrepræsentanterne minder forældre 
om arrangementet 8. januar.   

 
Har vi som bestyrelse glemt at sende brev ud til 
klasserødderne for at minde om skolens forvent-
ninger til dem. Rikke laver udkast.  
 
Årgangsrepræsentanter 

- 0. årgang Birgitte 
- 1. årgang er Martin 
- 2. årgang er Lars 
- 3. årgang er Michael 
- 4. årgang er  
- 5. årgang er Rikke 
- 6. årgang er Lars 
- 7. årgang er Joan 
- 8. årgang er 
- 9. årgang er Ruth 
- Specialklasserne er Katrine 

 
6. SLF (Stærkere Lærings Fælles-

skaber) og Karakterfri hverdag 
 

SS præsenterer SLF og karakterfri skole.  
 
Formativ feedback som indsatsområde samt re-
fleksive dialoger på årgangene.  
 
På et kommende møde: Kvaliteten i læringsrum-
met. Hvordan sikres den. 
 
 

7. Elite Sports Akademi Aarhus 
 

 
SS har kontaktet ESAA for at høre om mulighe-
derne for, at Skæring Skole bliver ESAA – skole. 
Ole Keldorf siger, at det er en politisk beslutning, 
men han tropper gerne op til et møde på skolen 
for at fortælle, hvad der skal til for at blive ESAA – 
skole.  
Han ser gerne, at der kommer flere ESAA – skoler.  
 
I sin tid blev ESAA placeret på Rundhøj og Vejlby 
og helt bevidst flyttet med til Ellevang Skolen.  
 
Martin vil gerne deltage.  

8. Meddelelser  
 Rikke Brixvold Hviid udtræ-

der, skal vi efterspørge et 
nyt medlem 

Joan overtager 3. årgang, mens Michael er væk. 
Martin overtager 8. årgang. 
Birgitte overtager 4. årgang.  
Bestyrelsesrepr. stikker en føler ud efter en evt. 
ny repr. En generel efterspørgsel efter nye repræ-
sentanter sker i forbindelse med nyt skoleår.  
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9.  Eventuelt  
 

Næste møde: ForældreForum. 
Udvalgsmøde – indbydelse og proces for mødet.  
Anne er i kontakt med Søren Østergaard. 
Information om nationale test. 
 
 

 
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.   
 
 


