
Forældremøde og 

skolebestyrelsens årlige beretning 

11.2 2021



Program 

➢ Velkommen til forældremøde 

➢ Præsentation af skolebestyrelsen

➢ Skolebestyrelsens arbejde i løbet af skoleåret

➢ Stensagerskolens nye rammer 



Forældrerepræsentant

Gitta Catalina Møller

Formand 



Forældrerepræsentant

Michael Rolighed

Næstformand



Forældrerepræsentant

Lise Skytte Jakobsen



Forældrerepræsentant

Mads Ole Rode Erhardsen



Forældrerepræsentant

Katrine Krause - Jensen



Forældrerepræsentant

Tina Willemann



Forældrerepræsentant 

Lise Kirstine Gormsen



Medarbejderrepræsentant

Lene Bro Jensen



Medarbejderrepræsentant

Sine Høegh



Ledelsesrepræsentant

Søren Christensen



Sekretær/skoleleder

Susanne Hjermitslev



Skolebestyrelsens årlige beretning

 Skolens håndtering af Covid19

 Elever – forældre – ansatte

 Ressourcer

 Proces

 Facts

 TAK



Skolebestyrelsens årlige beretning

 Skolens økonomi

 Ad Hoc udvalg   (Michael)

 Mål   (14 d regulering ind/ud)

 Ny bus

 Vikarmidler

 Ekstra ressourcer til opstart af nyt skoleår

 Flytning til ny skole



Skolebestyrelsens årlige beretning

 Skolens principper

 Lovgivning

 Proces

 Eksempel - Gellerup



Skolebestyrelsens årlige beretning





Skolebestyrelsens årlige beretning

 Temaer   (Nu)

 Indberetninger / Magtanvendelser / Vold

 Fællesarrangementer

 Forældresamarbejde

 Nye skemaer (aug. 2021, pga. §16 (KHS) Konvertering af understøttende 

undervisning)

 Samling af Terapeuter i Aarhus kommune.



Skolebestyrelsens årlige beretning

 INFO

 Støtteforeningen for Stensagerskolen

 Aula – opstart og mål

 Kan finde bestyrelsen der.

 Sundheds- og sygeplejerske på skolen fra 1. aug.

 Årlige Seminar

 Gellerup samarbejde.

 Søger 2 suppleanter til skolebestyrelsen!



Skolebestyrelsens årlige beretning

Kontakt skolebestyrelsen 

AULA – send besked til ”Skolebestyrelsen Stensagerskolen”

Indtil videre tjekkes skolebestyrelsens mail også fortsat

stensagerskolenbestyrelse@gmail.com

mailto:stensagerskolenbestyrelse@gmail.com


➢Stensagerskolens nye rammer
➢Status på flytteprocessen 

➢Hvor og hvornår? – og hvorfor?

➢Hvordan er vi inddraget i arbejdet?

➢Hvordan kommer det til at se ud?





Projekt-fakta

• Flytning af Stensagerskolen til 
Tovshøjskolen, 240 elever, ca. 200  
ansatte.

• Etablering af ny specialdaginstitution, 
6 grupper.

• Udvidelse af eksisterende tandklinik 
med klinik til børn med særlige behov.

• Etablering af tilgængelighedsforhold 
og ankomstarealer til børn med 
særlige behov.

• Eksisterende svømmehal og 
idrætsfaciliteter bevares.

• Byggestart 2020/2021, står færdig
april/maj 2022

• Anlægsøkonomisk ramme 121 mio. kr.



Projektets
hovedtidsplan

Idéoplæg/helhedsplan:

• Byggeprogram/dispositionsforslag:

Projektforslag/myndighedsprojekt:  

Ansøgning om byggetilladelse:

Udbudsprojekt:

• HE-udbud inkl. PQ og licitation:

• Udførelsesprojekt/opstart 

byggeri:  

• Udførelsen:

Godkendt af Styregruppen 29. januar 2020

Afleveret 9. marts 2020 + godkendt

Afleveret 20. april 2020 + godkendt Indgivet  

pr. 1. maj 2020 (26. juni 2020)

Afleveret ultimo juni 2020 + godkendt  

Justering endeligt udbudsmateriale

10. juli til 23.september

Januar 2021

Januar 2021 –april/maj 2022

Stensagerprojektet



Byggehegn er sat op 
og nedbrydning i gang 
fra 25.1 2021







Stensagerskolen på vej mod ny skole

1
•Pædagogisk vision

2 
•Fysiske rammer

3
•Faglig fundament og faglig værktøjskasse

4
•Organisering

5
• Indretning



Stensagerskolens pædagogiske vision
(se også skolens hjemmeside)



De fysiske rammer skal understøtte den 

pædagogiske vision 

 Fysisk tilgængelighed

 Læringsrum

 Fleksible rammer

 Teknologi

 Tydelighed og genkendelighed

 Sansemæssig fokus 

 Æstetisk udtryk

 Sikkerhed 

 Samarbejde og vidensdeling

 Netværk for familier med barn med handicap







matrikel 14en
89.539 m2

tovshøjskolen

dagtilbud lenesvej

janesvej

toveshøj

butiksområde

hasle bakker

skjoldhøjkilen

Stensagerprojektet

Tovshøjskolen
Birdview - eksisterende forhold og omgivelser



tand  
pleje

spec
tand

hal

svømme

daginstitution
30 børn // 5 grupper

stensagerskolen
10 klynger á  3 klasser

Overordnet disponering

Diagram: Stensagerprojektets fremtidig organisation

Skolens fællesfunktioner, personale og a d m.

Skolens elevklynger inkl. tilbygninger  

Dagtilbud inkl. ti lbygning

Tandklinik - eksist. + specialklinik

Idræt, svømning og Husets Sal

Stensagerprojektet







Detail-indretning af klassen
Klassen, to grupperum, køkken, forareal og stort toilet

Stensagerprojektet

Projektforslag og MYN |15.05.2020 |Styregruppen I Side 9



Visualisering fællesrum i klynge
Indretning som pt.  er indeholdt i projekt

Stensagerprojektet
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Elevernes ankomst til skolen – af og på 

bussen



flytteforberedelse

 Efterår 2021: vi håber at kunne invitere forældre på fysisk besøg på den nye 

skole og se området

 Forår 2022: ture med elevgrupper, fortsat brug af svømmehal

Hvad kan du selv gøre

 Besøg området, fx tur i Hasle Bakker: http://www.haslebakker.dk/

 Udforsk de nuværende skolebygninger online via 3D-scanning, link:

 Søg inspiration på Gellerup.nu (tilmeld dig fx nyhedsbrev)

 Handicapidræt, fx Lavia-Aarhus: https://parasport.dk/aktiviteter/boern-

unge/sportsskoler/find-din-sportsskole/aarhus/

http://www.haslebakker.dk/
https://parasport.dk/aktiviteter/boern-unge/sportsskoler/find-din-sportsskole/aarhus/


Nye fysiske rammer – vi glæder os!

Spørgsmål – kommentarer?


