
 
 

Dagsorden og referat 

Skolebestyrelse 

Dato:  

 Torsdag d. 2.5 2019 

 

Tid:  

Kl. 18.30 – 21.00 

 

Sted:  

Stensagerskolen 

Mødedeltagere: Christina Poulsen, Gitta Catalina, Lise Jacobsen, 

Lars Asmussen, Søren Kronvang, Michael Rolighed, Mads Ole Rode 

Erhardsen, Bjarke Staal (suppleant), Katrine Krause-Jensen 

(suppleant), Sine Høegh, Lene Bro, Søren Christensen, Susanne 

Hjermitslev 

Afbud fra: Bjarke Staal, Katrine Krause-Jensen. 

Referent: Søren Christensen  

 

 
Emne 

Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 

Varighed 

 

1.  Godkendelse af referat 

 

Godkendelse af dagsorden 

Tilføje evt. justering og 

godkendelse 

 

Evt. justering og godkendelse.  

 

Alle tilstedeværende skriver under med navn. Hvis 
man ikke har deltaget i mødet, så skriver man 
derudover Set 
 

Hvis der er forslag om evt. ændring på rækkefølge af 
punkterne og/eller varighed af punkterne 

18.30 – 18.40 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 
 

Ingen kommentarer 

2.  Temadrøftelse 

Stensagerskolens fysiske 

fremtid 

 
Bilag:  
Dagsorden og bilag fra Styregruppe 
d. 23.4, fokus på referat samt 
procesplan RULL 

Status – hvor er vi nu?  

 

 

 

Status fra ad hoc gruppe 

(Gitta, Michael, Lars, Mads-

Ole) 

Status fra styregruppemøder (Gitta og Lise har 

deltaget i to møder hver). Der er planlagt 

styregruppemøder d. 24.5 og 28.6 

 

Den store proces ift. skoler i Vestbyen: Forventet 

at der kommer forlig på plads d. 20.5 om alt går 

vel.  

18.40 – 19.10 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forberedelse til møde med 

Rådmanden onsdag d. 8.5 kl. 

19 

 

Orientering om deltagelse på konference d. 23.4 

og efterfølgende møde med Børn og Unge Chef 

Stefan Møller Christiansen 

(Gitta og Michael, Sine Søren og Susanne) 

Andre tiltag ifm. denne proces? 

 

Gitta, Lise, Michael, Mads-Ole, Christina, Lene, 

Sine, Søren og Susanne deltager. 

Hvad er væsentligt at gøre tydeligt?  

Har vi fakta, som vi skal medbringe? 

 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Ledelsen arbejder videre sammen med Anne Marie og Lars Guldager fra planlægningsafdelingen på at skabe seks eller flere personaer, som 

skal favne elevgruppen. Et udkast bliver sendt rundt i pædagogisk udvalg og skolebestyrelsen til kvalificering. 

 

Susanne har været til møde med Morten Dam fra Ellekærskolen og Stefan Møller Christiansen, Børne og Unge chef. Der bliver arbejdet videre 

med principper for naboskab fremfor at omtale flytningen som en sammenflytning. Det er besluttet at være afventende med det videre 

arbejde indtil byrådet har indgået forlig om skoler i Vestbyen, da det måske kan betyde at Ellekær og Stensagerskolen ikke skal være naboer 

på samme matrikel.  

 

I konferencen den 23.4. i Blixens Hus deltog Gitta, Michael, Susanne og Søren. Stensagerskolen var ikke tænkt meget med i processen. Det 

var tydeligt at vi er en lille brik i et meget større puslespil. Efter mødet mødtes Michael og Gitta med Stefan Møller Christensen, Børn og Unge 

Chef. Han lyttede, men om der kom noget ud af det er uvist. 

 

Thomas Medom inviterede efterfølgende skolebestyrelsen til møde den 8.5.19 kl. 19.00 på Rådhuset. Vi skal medbringe listen med ’fordele og 

ulemper’. Den pædagogiske vision tages med til rådmanden. 

 

Indtrykket er at Thomas Medom har inviteret for at lytte. Vi skal derfor have forklaret hvorfor vi ser Tovshøjskolen som den bedste af de 

muligheder der ligger foran os. Vi tager udgangspunkt i listen. Derudover skal vi medbringe fakta ark i forhold til målgruppen. 

 

Susanne indleder med at takke for invitationen. 

 

Christina indleder med hvorfor vi har bedt om mødet og derfra skiftes forældrene til at tage punkter fra listen. 

 

3.  Opsamling fra 

forældremøde d. 28.2 

 
Bilag: 

Evaluering af mødet og den 

årlige beretning 

 

 19.10 – 19.25 



 
 

Tilbagemeldinger fra forældre Er der punkter, der skal 

arbejdes videre med i 

skolebestyrelsen?  

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Fremmødet var fint.  

 

Susanne laver et samlet skriv med kommentarer / forklaringer på de temaer som skolebestyrelsen blev opfordret til at arbejde med i det 

kommende år. Det sker i slutningen af maj/juni i kombination med øvrig information om ny skole og kommer rundt i skolebestyrelsen til 

godkendelse inden det bliver sendt ud. 

 

Foredraget var ikke en stor succes, da foredragsholderen ikke leverede det der var forventet. Organisationen bag valgte ikke at opkræve 

betaling for foredraget. 

 

4.  Planlægning af nyt skoleår 

 
Bilag: 
Skoleforlig – 2 bilag 
Skoleskema for næste skoleår 
Udkast til forældrebrev 

Status ift. elevtal 

 

Betydning af skoleforlig: 

Skoleskema for indskolingen 

Prøvehandling i 0.klasser 

 

Betydningen af besparelserne: 

- Feedback på brev til 

forældre ift. besparelse 

på vikarer 

- Ændringer ift. 

aktiviteter; 

featureugen 

 

Kort orientering 

 

Beslutning ift. skoleskemaer næste skoleår 

Orientering om prøvehandling 

 

 

 

Feedback på forældrebrev 

 

Feedback på forventet ændring på aktiviteter 

19.30 – 20.10 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

At samle nedgangen i undervisningstid på en dag (torsdag) er umiddelbart den bedste af de mulige løsninger set ud fra økonomi (kørsel) og 

skolens mulighed for at organisere monofaglig forberedelse – 3 stemmer 

 

Der er hensyn at tage til autister og dem der har nedsat tid og møder senere. For disse elever vil det være bedst at den forkortede skoletid er 

fordelt på alle dage – 0 stemmer 

 

To dage (torsdag og fredag) kunne være et kompromis. Susanne undersøger hvordan kørslen med samme chauffør vil kunne lade sig gøre 

med denne ordning, – 3 stemmer 



 
 

Beslutningen træffes for et år og evalueres forud for skoleåret 20/21 

 

Susanne orienterede om prøvehandlingen med 1 lærer og 3 pædagoger i hver 0. klasse. 

 

Forældrebrevet suppleres med en kommentar til sidst om at økonomien følges og beløbet der skal spares på vikar derfor kan ændre sig. 

 

Det er ok med en pause til featureugen, men en appel til at der tænkes mere musik ind i de emneuger / temauger. 

 

Forslag om at være opsøgende på ’Levende musik i skolen’. 

5.  Diverse digitale platforme; 
 
Bilag: 
Vedr. AULA  
 
https://www.youtube.com/watch?v=
WYqmrvTUpA0 
 
https://aulainfo.dk/ 
 
 

Udkast til ansøgning til dispensation 
ift. elevplan 

Forenklet overblik ift. digitale 

platforme 

 

AULA i stedet for forældreintra 

- orientering  

- hvordan skal forældre 

forberedes på AULA 

 

 

Dispensation ift. elevplan; de 

næste par år. 

 

Ny hjemmeside 

 

 

Overblik på tavle v. Susanne 

 

  

Debat – den gode måde at introducere AULA til 

forældrene 

 

 

 

 

Kort drøftelse med afsæt i ansøgning 

 

 

Kort orientering om proces og forespørgsel om 

deltagelse af forældre fra bestyrelsen. 

Punkt til næste bestyrelsesmøde (film) 

20.10 – 20.40 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Overblikket over digitale platforme nåede vi ikke. 

 

Forslag om at arrangere vejledning (workshops) på skolen for forældre over et par dage i starten af august.  

Henvise til e-læring og skriftligt materiale. 

 

Susanne har sendt en ansøgning om dispensation fra at bruge MinUddannelse til elevplan, da denne ikke må indeholde de fortrolige og 

følsomme oplysninger som vores elevplaner indeholder pt.Tanken er at den sendes til forældre via AULA eller e-Boks. Skolebestyrelsen 

støtter op om dispensationen. 

 

Hjemmesiden er tænkt til nye forældre. Hvis der er nogen der ønsker at komme med input eller læse korrektur er man velkommen til at 

melde sig på banen. Søren og evt. Lise? Der skal laves videofilm i september.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WYqmrvTUpA0
https://www.youtube.com/watch?v=WYqmrvTUpA0
https://aulainfo.dk/


 
 

6.  Meddelelser og 

orientering  

 

 

Skriftlige meddelelser  

se bilag 

 
Bilag: 
Info om budget 2019 

 

Dato dialogmøde med 

rådmanden. Nærmere 

information om dagsorden og 

tilmelding følger i kommende 

ugepakker og i 

bestyrelsespostkasserne. 

 

 

Det halvårlige dialogmøde for bestyrelserne bliver 

denne gang den 3. juni. kl. 18.00 i Rådhushallen. 

Deltagelse?  

 

 

Evt. afklarende spørgsmål 

20.40 – 20.50 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Generelt bruges der en del tid på ”Ny skole”, så det prioriteres ikke at deltage i dialogmødet.  

 

7. E

E

v

t 

Evt.   20.50 – 20.55 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

8. Punkter til næste møde  

4.6 2019  

AULA 

Film på hjemmesiden 

Skolebestyrelsesmøder for 

næste skoleår 

 20.55 – 21.00 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Fortsat ”Ny skole” på dagsordenen.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 Underskrifter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

BU: Børn og Unge, Aarhus Kommune 

LIS: Ledelsesinformationssystem 

LUP: Lokal Udviklingsplan 

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

 


