
 
 

Referat 

Skolebestyrelse 

Dato:  

Tirsdag d. 1.9 2020 

  

Tid:  

Kl. 18.30 – 21.00 

 

Sted:  

Personalerum  

Stensagervej 11 

 

Mødedeltagere: Gitta Catalina, Lise Jacobsen, Michael Rolighed, 

Mads Ole Rode Erhardsen, Katrine Krause-Jensen, Tina Willemann, 

Lise Gormsen, Sine Høegh, Lene Bro, Søren Christensen, Susanne 

Hjermitslev 

Afbud fra:  

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): 

 

Referat underskrevet og dagsorden godkendt 

2.  Konstituering af 

bestyrelsen 

 
Bilag: 
Forretningsorden 
Præsentation af skolebestyrelsen til 
hjemmesiden 
Oversigt over skolebestyrelsen 

Konstituering 

 

Præcisering af møder 

fremadrettet 

 

Velkommen og præsentation  

 

Valg af formand og næstformand 

 

Repræsentanter i andre adhoc grupper: 

Kørsel: Gitta, Katrine, Steen 

Ny skole: Lise, Gitta 

18.40 – 19.10 



 
 

 Beslutning om vi skal 

revidere forretningsorden 

eller ej 

Budget og regnskab: Michael og Lene Bro 

Møder fremadrettet 

 

Forretningsorden – skal den revideres?  

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Efter en kort præsentation bordet rundt valgte vi formand og næstformand 

Gitta blev valgt som formand 

Michael blev valgt som næstformand 

Susanne færdiggør præsentationen af skolebestyrelsen og lægger den på hjemmesiden, samt sender den ud på AULA. 

 

Møderækken for skoleåret er ved at falde på plads. Næste møde er den 6.10.20 

 

Susanne og Lise Gormsen kigger på forretningsordenen frem mod næste bestyrelsesmøde 

 

3.  Stensagerskolen – 

restriktioner pga. Corona  

 
Bilag: 
Nuværende anvisninger og hvis der 
sker ændringer inden 1.9 så 
eftersendes reviderede anvisninger 

 

Orientering om situationen 

lige nu 

  

Information til forældre 

 19.10 – 19.30 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Susanne har deltaget i seneste møde med forvaltningen i eftermiddag. Restriktionerne er ved at blive sluppet i tråd med det faldende 

smittetal i Århus Kommune og vi står foran at kan tage de næste skridt i forhold til at løsne restriktionerne på Stensagerskolen. Det betyder 

at der opstår lidt større fællesskaber i klasserne (klasserne parres to og to) og der åbnes for at forældrene kan komme til møder på skolen 

igen. 

 

Der har været 5 chauffører der har været konstateret smittet med covid19. Det har resulteret i at i alt 43 børn har været hjemsendt til 

testning. Alle berørte elever er tilbage i skole igen med negative tests. 

 

Skolens kommunikationen omkring corona opleves tydelig og god af forældrene. Det er en god ide at highlighte ændringer i længere tekster 

med gult. Kommunikationen viser at der er styr på det og samtidig dokumenterer det de indsatser der er. 

 

 



 
 

4.  Ny skole 

 
Bilag: 

Orientering v. Gitta og 

Susanne 

 

Styregruppemøde 

 

 19.30 – 20.10 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Sidste styrregruppemøde var 14.08.20 

11 entreprenører har budt ind på opgaven og fem er valgt ud til at give et mere konkret bud på opgaven. Der er deadline for disse bud 

23.9.20. Det er forventeligt at byggeperioden starter i oktober. 

 

Hegnet diskuteres fortsat i styregruppen i forhold til signalværdien. Susanne har argumenteret med sikkerheden og der er stadig ikke en 

endelig afklaring i forhold til lakering. 

 

Der arbejdes fortsat med udendørsområdet i forhold til hvad der skal med fra Stensagerskolen og hvad der skal gemmes på Tovshøjskolen. I 

forhold til fondsansøgninger til udendørsområdet, så er der købt hjælp ind til det i form af Karin (RUM arkitekt) og Rasmus (hjælp til 

fondsansøgninger). Søren har haft kontakt til Heidi Thammestrup fra autismeforeningen, som gerne vil deltage i et eller flere møder omkring 

indretning og design af skolen. 

 

Der arrangeres sociale arrangementer for skolens medarbejdere i løbet af september/oktober måned, hvor der vises rundt i området og på 

skolen. 

 

Vi er i en opstart i forhold til at samarbejde med de fritidsbrugere der er af huset. Vægtløftere, bokseklub, svømmeklub, IVF og Lavia er en 

del af dette samarbejde. 

 

Vi begynder også at kigge ind i lokalområdet for at gøre opmærksom på at vi flytter ind. Vi vil gerne have gode venner og naboskaber i 

området, der kan være med til at bruge og passe på skolen. 

 

 

5.  Princip for 

fællesarrangementer  

 

Bilag: 

2020_08_1.udkast 

  20.10 - 20.40 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 



 
 

Efter en længere debat blev det besluttet at forældrenetværk skal nævnes i et andet princip. Herunder vigtigt at nævne at klasseråd er 

væsentlige for at stimulere netværk mellem forældrene. Det kan være en ide at have et klasseråd på tværs af mere end en klasse. 

Årgangsforældreråd eller klyngeforældreråd kunne måske være en ide – det fungerer i de to 1. klasser. 

 

Dette princip er først og fremmest for elev arrangementer i skoletiden. Og det kan være svært at netværke samtidig med at man er med til 

et arrangement med sit barn på skolen. Måske er fokus mere om forældrenes mulighed for at opleve skolen og elevernes fællesskab. 

Når det er nævnt at der skal være forældrearrangement, så kan det for udskolingens vegne godt være et arrangement i klassen. Det er en 

erfaring at klubben har flere forældrearrangementer og at det bliver for meget for de unge, hvis udskolingen også har. 

Familierelationer skal nævnes som velkomne til at forældrearrangementerne.  

Det må gerne fremgå af princippet at skolen understøtter forældrenes muligheder for at deltage; at der kan være flere muligheder for 

deltagelse.  

 

Susanne udarbejder et 2. udkast til næste gang 

 

6.  Meddelelser og 

orientering  

 

 

Skriftlige meddelelser  

se bilag 

 
Bilag: 
2020_06_nyheder fra ledelsen 
2020_08_nyheder fra ledelsen 
(eftersendes) 

 

Kørsel v. Gitta 

 

Ansøgning til EU midler v. 

Gitta 

 

 

 

 

 

 

20.40 – 20.50 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Der var møde i kørselsudvalget før sommerferien. Der er en udfordring i forhold til faste chauffører pga. corona. En app hvor man kan følge 

barnets vej til og fra skole er undervejs. 

 

EU-ansøgningen fik i første omgang et afslag. Den bliver nu skrevet om og bliver sendt afsted igen med forventeligt svar omkring jul 

Se mere på fepdis.dk 

 

Der er blevet udarbejdet et nyt statusskema i forhold til revisitering og barnets skoleplacering. Det bliver sendt ud til forældrene, så alle kan 

se hvad der er skrevet om deres barn. 

 



 
 

Susanne orienterede om planer om at samle terapeuterne i kommunen til en samlet børneterapi. Stensagerskolens terapeuter er orienteret 

og inviteres med i en arbejdsgruppe. Vi er i en randzone i forhold til det, men kommer til at følge det. Der er møde 22.9. og Susanne 

opfordrer til at der deltager en eller flere forældre. Informationen er fortrolig. Gitta og Michael og evt. Henriette Rolighed deltager som 

forældrerepræsentanter.  

 

7. E

E

v

t 

Evt.   20.50 – 20.55 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

 

8. Punkter til næste møde  

 

Magtanvendelser 

(deltagelse af Lene P, 

pædagogisk vejleder) 

 

Princip for samarbejde med 

lokalsamfundet 

 

Revidering af 

forretningsorden 

 

Forslag til program for 

seminar. 

 

2.udkast princip for 

elevarrangementer  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.55 – 21.00 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Forslag til temaer til seminar: Fondsansøgninger – besøg af Rasmus? Principper for netværk, principper for samarbejde med lokalområdet. 

Besøg fra en lokalkendt i området (Gellerup) 

 

Susanne og Lise Gormsen kigger forretningsordenen igennem inden næste møde. 



 
 

 Underskrifter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

BU: Børn og Unge, Aarhus Kommune 

LIS: Ledelsesinformationssystem 

LUP: Lokal Udviklingsplan 

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

 


