
 
 

Dagsorden og referat 

Skolebestyrelse 

Dato:  

 Tirsdag d. 13.8 2019 

 

Tid:  

Kl. 18.30 – 21.00 

 

Sted:  

Stensagerskolen 

Mødedeltagere: Christina Poulsen, Gitta Catalina, Lise Jacobsen, 

Søren Kronvang, Michael Rolighed, Mads Ole Rode Erhardsen, Bjarke 

Staal (suppleant), Katrine Krause-Jensen, Sine Høegh, Lene Bro, 

Søren Christensen, Susanne Hjermitslev 

Afbud fra:  

Bjarke 

Christina 

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): 

 
 

Godkendt 

2.  Justering af 

folkeskolereformen 

 
4 bilag 
Start på høringssvar 

Høringssvar udarbejdes 

Deadline for høringssvar er 

23.8 kl. 12 

Høringssvar til beslutningspunkter ad.1 – ad. 6 

At.1:  

 

 

18.40 – 19.20 

 Det giver mening at gå de to timer ned i skoletid om ugen og trække den understøttende undervisning hjem på Stensagerskolen. 



 
 

Det er vigtigt at benævne de økonomiske konsekvenser vi umiddelbart kan se for Klubben Holme Søndergaard. Det giver mening at kritisere 

at KHS ikke bliver kompenseret økonomisk for den øgede klubtid. 

Det giver også mening at italesætte at de ikke har høringsret. 

Vi tiltræder indstillingen om at skolebestyrelsen / skolelederen får retten til at kunne nedsætte undervisningstiden. 

Susanne skriver udkast til høringssvar ud fra ovennævnte. Katrine læser og justerer. 

Vi sætter det på dagsorden på skolebestyrelsen næste gang ift. hvad vi konkret gør ift. de understøttende timer som KHS varetager for 

Stensagerskolen lige i øjeblikket. 

 

3.  Kørsel fremadrettet Ad hoc gruppen fortsat 

Opsamling af hvad vi har hørt 

om kørslen 

Adhoc gruppe fremadrettet (Gitta, ?) 

Hvad forventer vi at der kommer omkring 

kørslen?   

19.20 – 19.50 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Udbuddet af kørslen skal i princippet foregå i løbet af foråret, med ny aftale fra næste skoleår. Der er en forlængelsesmulighed, da det 

handler om sårbare børn. Da økonomiudvalget ønsker besparelser på området, har HB tilbudt at gå 10% ned i pris, men det er der endnu 

ikke nogen afklaring på. 

Der er overvejelser i kommunen i forhold til selv at lave en kørselsafdeling med egne biler. 

Dybkær Specialskole i Silkeborg har gode erfaringer med at skolen står for kørslen. 

Gitta sender signal til kørselskontoret om at vi er opmærksomme på at ordningen skal fornyes ved næste skoleårs start. 

Katrine går med i ad hoc gruppen og Lises mand (Steen) vil gerne deltage på sidelinjen. Hvis det viser sig at der er brug for flere kræfter, 

træder flere til. 

Susanne spørger Jens (leder af Langagerskolen) om de også er med i udbuddet til 2020. 

Søren K opfordrer til at bruge handicaprådet når vi tænker det giver mening at markere opmærksomheden på ordningen. 

 

4.  Ny skole 
 

Fortsat proces 

RULL proces – deltagelse af 

forældrerep. 

 

Hvordan kan vi i løbet af de 

næste tre år starte nogle af de 

ideer op, som ligger i tankerne 

omkring den nye skole? 

 

 

Orientering v. Susanne 

 

 

 

Debat 

19.50 – 20.30 



 
 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Der er nedsat en RULL gruppe, som mødes hver 14. dag i løbet af skoleåret. Fra forvaltningen deltager Anne Marie Due Schmidt fra 

planlægning og byggeri. 

 

Susanne har drøftet en evt. placering af en ny specialbørnehave på Tovshøjskolen sammen med Stensagerskolen. Hardy er undersøgende ind 

i chefgruppen om det er en ide, der skal arbejdes videre med. 

 

Der er foretaget en optælling af hvilke lokaler og rum vi har nu. I RULL gruppen arbejdes der med hvad behovet er fremadrettet. 

 

Susanne undersøger om vi kan komme på besøg på Tovshøjskolen. 

 

Brevet til Thomas Medom indeholder mange af de tanker vi har om en ny skole. Vi ønsker at tænke i at etablere muligheden for at låne 

skolen ud til forældre, der ønsker at skabe fællesskaber. 

 

Måske er der behov for at skitsere hvilke muligheder der er og en guide i forhold til hvordan man gør det? Det kan være det skal starte ud 

med nogle færdige pakker der er beskrevet, så man blot skal tage ansvaret.  

 

Formålet er at skabe netværk familierne imellem. Muligvis kan man trække frivillige med ind til at facilitere og koordinere.  

 

Thomas Medom har tilsyneladende en pose penge der kan hjælpe arbejdet på vej. 

 

Der skal skabes forbindelse til foreningslivet der i forvejen er på Tovshøjskolen. 

 

Lise skriver en indledning til en orientering til forældrene. Stensagerskolen sørger for at beskrive eksempelvis tre modeller man kan komme 

og bruge. Der skal reklameres for det ude i klasserne til forældremøde september. 

 

Der kan evt. tænkes en kombi med EU projektet.  

 

5.  Møder og seminar i 

skolebestyrelsen 
 

Seminar d. 25. og 26.oktober 

– Lise og Bjarke kan ikke?  

 

 

Beslutning vedr. seminar. Herefter doodler 

Susanne de kommende møder. Svarfrist skal 

gerne overholdes af alle. 

 

  

20.30 – 20.40 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

25.10-26.10 er der hvor flest kan deltage. Susanne giver det et forsøg mere med en doodle i januar/februar måned og forbedrer det ikke 

deltagerantallet, tager vi den 25.10-26.10. 



 
 

 

Næste skolebestyrelsesmøde er tirsdag den 24.9.19 kl. 18.30-21.00. I november holder vi møde tirsdag den 26.11.19 kl 18.30-21.00 

6.  Meddelelser og 

orientering 

 

 

 

 

 

Skriftlige meddelelser  

se bilag 
Bilag: 2019_06_bestyrelsesinfo 

 

Orientering  

- Skolestart 

- Flyverordning 

- Kontakt fra 

sundhedsplejen 

- Andet 

 

 

 

 

 

 

20.40 – 20.50 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Susanne orienterede kort om skolestart og ansættelser. Sundhedsplejersken ønsker at indgå i et samarbejde i forhold til at skræddersy deres 

tilbud til Stensagerskolens målgruppe.  

 

Til forældremøderne gøres der opmærksom på at der er en ny retningslinje i forhold til ulovligt fravær. Er det mere end 15% ulovligt fravær 

pr. kvartal kan der ske træk i børneydelsen. Det er derfor vigtigt at al fravær kordineres og meldes ind til klassens personale.  

 

7. E

E

v

t 

Evt.   20.50 – 20.55 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

8. Punkter til næste møde    20.55 – 21.00 



 
 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

1. Ny skole – fortsat 

2. Hvad betyder det for Stensagerskolen, hvis vi fører beslutningen om at nedsætte undervisningstiden og trække den understøttende 

undervisning hjem på Stensagerskolen. 

 

 Underskrifter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

BU: Børn og Unge, Aarhus Kommune 

LIS: Ledelsesinformationssystem 

LUP: Lokal Udviklingsplan 

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

 


