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Dagsorden og referat 

Skolebestyrelse 

Dato:  

 Torsdag d. 31.10 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: Mads Ole, Lise, Bjarke 

 

 

Hvis der er afbud fra andre, så venligst giv Susanne besked hurtigst muligt 

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.  Ny skole  

 

 
Bilag:  
Punkt 2_2019_10_ny skole_nyheder 
fra ledelsen 

Hvor er vi lige nu?  

 

 

Kort orientering, da der pt. ikke er sket så meget 

mere siden sidst 

18.40 – 18.55 



 
 

2 

 

 Susanne orienterede om hvor vi er i processen og hvad de næste skridt er. Rådgivere vælges i starten af november. Gitta og Susanne er 

indkaldt til styregruppemøder.  Stensagerskolens arbejdsgruppe arbejder blandt andet med dagsforløb og flows. Når rådgiverne er på, så vil 

der planlægges videre med dem. 

  

3.  Kørsel 

 
Bilag:  
Punkt 3_Aarhus Kommunes 
kørselsordning 

 

 Hvor er vi lige nu?  Orientering ved adhoc udvalget 19.00 – 19.15 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Gitta og Katrine har været til møde på rådhuset (se bilag). Kritikken af kørselsordningen blev noteret og mangel på stabilitet blev forklaret 

med sygemeldinger og opsigelser hos HB. 

 

Kørselsgruppen presser på for at der bliver fulgt bedre op på de forpligtigelser der ligger bliver overholdt og at det bliver mere 

gennemskueligt hvilke regler der gælder. 

 

Søren Kronvang beder et medlem fra LEV kontakte Gitta og Katrine i forhold til at få handicaprådet til at bringe problematikken til 

politikkernes bord. 

 

4.  Præsentation og 

spørgsmål til AULA 

 
Bilag: 
Punkt 4_Kommunikation mellem 
skole og hjem på AULA 

Kort præsentation af AULA + 

opsamling af eventuelle 

spørgsmål fra forældre, som 

vi skal samle op på ift. alle 

forældre 

 

Præsentation af AULA  

Kommentering og opsamling af spørgsmål, hvor 

svarene er relevante for alle forældre 

19.15 – 19.35 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Susanne præsenterede AULA. På sigt skal bestyrelsen følge op igen, da der er gode muligheder for skolebestyrelsen i at bruge denne 

platform. Vi skal lige lidt mere i gang med AULA inden det er relevant.  
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5.  Netværk mellem forældre 

Lån af Grunden 

 
Bilag: 
Punkt 5_Lån af Grunden 

Hvordan kan det se ud at 

forældre låner grunden til 

arrangementer og at det ikke 

giver ekstra arbejde til 

skolen?  

 

Kan 3a + 3b lave en 

prøvehandling?  

 

Arbejdslørdag på Grunden? 

Debat ud fra bilaget. 19.45 – 20.05 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

3.a og 3.b laver en prøvetur til foråret, for at blive klogere på hvad man har brug for af informationer forud for lån, hvordan det fungerer og 

hvad der skal gøres når man forlader stedet. Er det tilstrækkeligt det der er i forældreinformationen? Det er vigtigt at informationen holdes 

enkel og med mindst muligt vedligehold. 

 

Det er en god ide at afprøve en arbejdsdag på grunden i foråret, hvor familierne fra to afdelinger (indskoling og junior) mødes f.eks. en 

lørdag kl. 10-13, hvor der serveres morgenbrød og forefindes en liste med opgaver, der skal løses. 

 

6.  Ulovligt fravær 

 
Bilag: 
Se om ulovligt fravær: 
2019_10_21_nyheder fra ledelsen 

Er der behov for at klargøre 

for forældrene hvad der er 

ulovligt fravær?  

 

Debat 

 

  

20.05 – 20.30 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Retningslinjerne er beskrevet i ’Nyheder fra ledelsen’. Det er en god ide at skolen oplyser forældrene om de nye regler på en måde så det er 

klart hvad der er lovligt og ulovligt fravær. Det skal præciseres hvordan og hvornår man giver besked. Fokus på dialog om fremmøde for 

sikkerhedens skyld, hensyn til brug af ressourcer og planlægning for personalet. 

7.  Meddelelser og 

orientering  

 

 

Skriftlige meddelelser  

Dialogmøde med rådmand og 

bestyrelser 

 

 

 

Er der nogle der skal tilmeldes til Dialogmøde i 

distrikt Øst d. 7.11 kl. 19.30 – 21.00 på 

Møllevangsskolen?  

 

 

20.30 – 20.50 
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se bilag 
 
Bilag:  

Punkt 7_Dagsorden til dialogmøde 
Punkt 7_digitale 
forandringer_nyheder fra ledelsen 
Punkt 7_2019_10_nyheder fra 
ledelsen 

 

Skolebestyrelsesseminar 

Fredag d. 31.1 og 1.02 

 

Doodle sendes ud til forårets 

møder, tirsdage eller torsdage 

Møder: start januar; start 

marts, april, maj, juni.  

 

Ansøgning til EU – projekt  

Er bestilt – så tilmeldingen er nu bindende 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering v. Gitta  

 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Ingen tilmeldinger til dialogmødet. 

 

Næste møder er 26.11 og 7.1 – resten doodles og der opfordres til hurtige svar, det gør livet lettere. 

 

Gitta orienterede kort om opstart af nyt EU projekt i forlængelse af det netop afsluttede projekt. Vidensdeling er omdrejningspunktet. 

 

8. E

E

v

t 

Evt. 

 

Støtteforening for 

Stensagerskolen 

 

LEV 

  

 

Er det en ide der kan støttes op om? 

20.50 – 20.55 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Gitta fortalte om ideen og hvad støtteforeningen kunne have som ramme og formål. Der er opbakning til ideen. Gitta skal gerne have en 

makker til at starte det op og så er tanken at støtteforeningen skal køre med egen bestyrelse – dog med en fælles repræsentant fra 

skolebestyrelsen, så der er et bindeled. 

 

Søren Kronvang oplyste om at LEV har udvidet årlige møder til også at omfatte et møde med centerchef for specialpædagogiske børnetilbud 

Ruth Lehm. Oplevelsen er at hun er meget lyttende i forhold til de problematikker der opleves på området. 
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8. Punkter til næste møde  

 

26.11 (budget) 

Opfølgning på støtteforening 

Handicappolitik 

31.1 og 1.2 Seminar 

  20.55 – 21.00 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

 Underskrifter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

BU: Børn og Unge, Aarhus Kommune 

LIS: Ledelsesinformationssystem 

LUP: Lokal Udviklingsplan 

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

 


