
 
 
 

 
 

Bjørnshøjvej 1 
8380 Trige 

 

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

                      
               04/07/2019 
   
 
Referat af bestyrelsesmøde 
 

torsdag d. 21. marts kl. 18.30 – 21.00 
 
Afbud: Thomas Skogen 
Dagsorden  
 
Temadrøftelse:  Preben afholder oplæg om regeringens nye skolereform 2014.  
Dette med efterfølgende drøftelse og dialog 
 
b) Godkendelse af referat januar 2013 
      
1) Nyt fra: Formanden, Ledelsen, Pæd. Råd, SFO og Elevrådet   
-Besøg fra Holland i går. Hollænderne begejstret for udskolingen, studiemiljø og cykelhold  
-Varslet lockout: Tingene ændrer sig hele tiden. Nye informationer løbende på hjemmeside og Intra. 
Retningslinjerne kommer fra B&U. 
Lockouten træder aktuelt i kraft 2. april. Tjenestemænd og andre, der ikke er omfattet af konflikt 
møder på skolen - skal lave det de plejer. Dog skal man være obs på at det kan være nødvendigt at 
omlægge til tilsyn. Vi må sende elever hjem fra 6. klasse. 
 
 
 2) Opsamling fra mødet med klasseforældrerådene.   (udsat) 
Der er lavet en skriftlig opsamling efter mødet. Hvad giver dette anledning til i forhold til næste gang 
– og øvrige tiltag? 
                 
 
3)   Elevtallet på 0. Årgang/kommende 1. Årgang.   
Der er en del elever der skal gå ét år mere i 0. klasse og derfor er det sandsynligt at der skal 
klassesammenlægges i nærmeste fremtid. Skolebestyrelsen har principper for klassesammenlægning. 
Ledelsen vil fremlægge de sidste nye tal – og fremlægge forslag om den videre proces.  
 
Vi kan max få 52 elever til kommende 1. årgang 
B-klassen=21 
A-klassen=18 (17) 
C-klassen=13(12) 
Der anbefales klassesammenlægning af økonomiske og pædagogiske begrundelser. Skolebestyrelsen 
drøftede mulige scenarier.  
Der indkaldes til forældremøde på årgangen efter den beskrevne procedure for klassesammenlægning. 
Der udvælges forældrerepræsentanter til dette møde. 
- Skolebestyrelsen vælger at følge ledelsens indstilling om sammenlægning. 
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4)   Skolens økonomi – regnskab 2012 og budget 2013  
Undervisningsdelen har et lille overskud kr. 160.145,- på regnskabet for 2011. Må bruges til akutjob 
eller en konkret indsats, hvis hele område Randersvej balancerer økonomisk. 
SFO har overskud på kr. 57.213,- 
Der er på skoledelen og SFO-delen også et mindre overskud fra sidste år, som p.t. er indefrosset. Der 
kigges på hele B&Us samlede økonomi. 
Børn der visiteres til kommunal specialklasse kan ændre en skoles økonomi, da det er en 
"ukontrollabel" størrelse.  
Budget 2013. Sammenlægning af klasser, specialklasser, MOklasser - mangler tal. Når disse tal 
kommer, vil budgettet blive mere specifikt og præcist. 
Et nyt økonomistyringsværktøj er blevet udviklet, hvilket på sigt bliver en gevinst. 
  
 
5)   Sundhedspolitik   
Pædagogisk råd har behandlet det på møde d. 12. marts. Elevrådet vil lave en lignende behandling 
sammen med udskolingen i april. Hvornår skal et evt. udkast iværksættes og være færdigt? 
Jeanette, Hanne, Lene og Preben er i udvalg. 
LA informerede kort om pædagogisk råds arbejde med temaet. Der har været afholdt cafeeftermiddag, 
hvor bestyrelsens udsagn (fra bestyrelsesseminariet) er blevet diskuteret. Der er lavet en 
sammenskrivning af pædagogisk råds anbefalinger til bestyrelsen. Det er desuden planen, at det store 
elevråd laver en tilsvarende cafeseance med udskolingen, så bestyrelsen også får elevernes udsagn 
med. 
Skolebestyrelsen drøftede derefter det fortsatte arbejde med udviklingen af en sundhedspolitik. Der 
ønskes en deadline for hvornår den skal være færdiggjort. Derudover opmærksomhed på, at processen 
omkring udviklingen af politikken skal være tydelig og gennemarbejdet. Der er behov for at flest 
mulige interessenter bliver hørt og får ejerskab for politikken. 
Formandskabet kommer med udkast til den videre proces i arbejdet med sundhedspolitikken. Derefter 
går den i udvalg. 
 
 
6)  Evt. 
 
7)  Lukket punkt 
 
 
         Med venlig hilsen                  Formandskabet og sekretæren 
 
 
 
 
Referent: Lene 
 
 
 
 
 
 
 


