
 
 
 

 
 

Bjørnshøjvej 1 
8380 Trige 

 

Tlf. 87 13 63 00 
bak@mbu.aarhus.dk  

                      
               13 Aug. 12 
    
Kære alle skolebestyrelsesmedlemmer 
 
Referat af bestyrelsesmøde 
 

tirsdag d. 21. august kl. 18.30-21.00 
I skolens kantine 

 
Afbud: Helle Mølstrøm – Henrik Jacobsen 
 
Præsentation og velkomst til konst. Pæd. Leder, Lene Klement Lindblad 
 

a) Temadrøftelse om skolens kantine. Vi spiser og får information om hvad skolens kantine 
sælger i dagligdagen. Samtidig inspiration fra andre skoler. Hvad er vores visioner og 
begrænsninger. Vi har tidligere besluttet at temadrøftelserne ikke medfører direkte 
beslutninger. Samtidig er alle vores temadrøftelser på dagsordenen til vores seminar i januar. 
Hvad kunne vores drøftelser give anledning til ??                      50 min. 
Tina Lund, Kantineleder lavede et oplæg omkring rammer, vilkår og udbud af kantinens varer. 
Herudover tanker om kantinens udvikling. Preben fortalte om madordningen på Lisbjerg 
skole. 
Derefter havde bestyrelsen en dialog om ønsker og visioner for kantinen ud fra de givne vilkår 
og rammer. Herunder blev der drøftet: 
- Kombinationen af madordning i både undervisingsdel og SFO. Dette i en 

abonnementsordning. 
- Priser – differentiering i store og små portioner og priser 
- At eleverne kan vælge at handle i Brugsen, Rema eller grillen. Hvordan opdrages de til at 

vælge det sunde alternativ? 
- At eleverne(7.-9. Kl.) kan forlade skolens område i frikvartererne 
- At eleverne hjælper i kantinen og samler point – obligatorisk/frivilligt? 
- Der er 80-90 elever der samlet benytter mælkeordningen på skolen. Hvor mange vil 

benytte en madordning? 
 

 
Dagsorden  
 
b)  Godkendelse af referat  maj 2012 
Referat fra maj 2012 godkendt. 
      
1) Nyt fra: Formanden, Ledelsen, Pæd. Råd, SFO og Elevrådet   Orientering 10 min. 

Vi appellerer til at al skriftlig information udsendt før mødet læses for at reducere tidsforbruget 
på punktet. Information vedlagt referat 

2) Kommende bestyrelsesvalg – datoer og den fælles opstart med klasserne                       15 min. 
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Hanne kommer fra bestyrelsen d. 11. September – Ann d. 13.september og Thomas T. d. 19. 
September. Hanne laver oplæg om skolebestyrelsens arbejde til alle. 
 

3) Trafik                        20 min. 
Vi har inviteret politiet til mødet, men de har meldt afbud. Der ønskes en drøftelse af de 
sikkerhedsmæssige forhold og samtidig en drøftelse af de holdningsmæssige forhold om at børn 
bør cykle i skole. Punktet kan genoptages når politiet har tid til deltagelse. 
På mødet blev drøftet følgende: 

- Det største problem er parkerede biler der spærrer for udsyn på 
Bjørnshøjvej. 

- Skolebestyrelsen efterspørger chikane/bump på Bjørnshøjvej. 
Forslag: Der iværksættes holdningsbearbejdning om aflæsning på Randersvej, medarbejdernes 
parkering, få fat i beslutningsdygtige myndigheder og parkeringsforbud. 

 
4) LUP – skolens lokale udviklingsplan og foldere (bilag)                  5 min. 

Planen blev omdelt til bestyrelsen. Derudover fremvist diverse brochurer. Disse er ikke færdige, 
men vil blive omdelt til forældremøderne. 
 

5) Støtteforening                    20 min. 
Der ønskes en drøftelse af de videre tiltag omkring støtteforeningen 
Forslag: Bestyrelsen tager initiativ til at støtteforeningen bager kage og servere kaffe til 
kommende forældremøder. Thomas T. og Mette vil være koordinerende i dette. Preben skriver ud 
til klasselærerne og forældrene 

6) Høringssvar omkring skolebestyrelser (bilag udsendt)               10 min. 
Oprids af høringsmaterialet hovedpunkter. Herunder drøftelse af synspunkter. 

- 4 år er lang tid. Dog styrker det kontinuiteten om arbejdet. 
- Der kan uformelt godt samarbejdes med klasserådene alligevel 
- Afprøvningsperioden har været kort inden beslutning er taget. 

Beslutning: Bestyrelsen indsender kort høringssvar om dette at være i et borgerligt ombud 4 år. Der 
anbefales en mulighed for nyvalg hvert 2. År og en afbureuakratiseret lettelse omkring ind- og 
udtrædelse af bestyrelser. Hanne og Preben laver udkast til rundsending inden indsendelse til Børn 
og Unge. 

 
7) Principper for omdeling af materialer på skolen (tidligere udsendt)              20 min. 

Bestyrelsen beslutter at alle materialer til uddeling runder kontoret. Hvis ledelsen er i tvivl om at 
det er inden for skolen principper og værdisæt – spørges bestyrelsen. Der skelnes mellem eksterne 
og lokale institutioners/foreningers materialer til omdeling. Preben kommer med udspil. 
   

8) Lukket punkt                        5 min. 
9) Evt. 
                                     
                         Med venlig hilsen                  Formandskabet og sekretæren 


