
 
 
 

 
 

Bjørnshøjvej 1 
8380 Trige 

 

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

                      
               04/07/2019 
   
Kære alle skolebestyrelsesmedlemmer 
 
Hermed referat af bestyrelsesmøde 
 

onsdag d. 21. maj kl. 18.30 – 21.00 
 

Tilstede: Conny, Christine, Heidi, Jeanette, Thomas T, HM, PT, PS, LA 
Afbud: Thomas Skogen og Brian 

 
Dagsorden: 
 
b) Godkendelse af referat marts/april 2014  
Godkendt 
c) Orientering                       
UV-del: Nyansættelser i lærerkollegiet. 
Informationsmøde med kommende børnehaveklasse forældre d. 21. maj. 
Orienteringsmøde den 3. juni for alle forældre om den kommende skolereform. 
10. juni, Christine og PS laver bestyrelsens årsberetning (speakes)  
Orientering omkring samarbejdsaftale med FU Fælles indsats på Randersvej omkring forældre og 
kommunikation. 
Sidste skoledag onsdag i næste uge. 
Dimission den 25. juni - skolebestyrelsesformanden holder tale. 
SFO: Personaleweekend fredag-lørdag for SFO Thomas T til dialogmøde med rådmanden - to emner: 
Den åbne skole (Mårslet), SFO (Trige) Opfordring til at kataloget over SFO-aktiviteter udsendes til 
bestyrelsen 
 
1) Fastsættelse af princip for samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kulturliv, samt 
musikskoler og ungdomsskoler. 
Fastsættelse af princip for samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kulturliv, samt musikskoler 
og ungdomsskoler. Princippet blev godkendt. Dette genoptages på november/decembermødet, hvor vi 
har lidt mere erfaring med skolereformen generelt og samarbejdsrelationer specifikt. 
Sætningen om "samarbejde med skolens nære aktører" fjernes. 
  
 
2) Lejrskole næste skoleår   
Lejrskole næste skoleår - drøftelse 
Der er p.t. lejrskole i 5. og 8. årgang 
Merudgift med den nye reform - 4 dages lejrskole=4 dages afspadsering. Skal afholdes umiddelbart i 
forlængelse af lejrskolen. Rammen om 35 timers arbejdsuge (plus 5 timer) skal overholdes. 
P.t. er der 4 overnatninger for 8. årgang, 3 overnatninger for 5. årgang. Bliver evt. reduceret med en 
overnatning hver. 
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Drøftelse: Bestyrelsen udtrykker vigtigheden af at bevare lejrskolerne, som ses som en vigtig indsats 
for elevernes læring og udvikling. 
 
3) Skolebestyrelsesvalg  Orientering 15 min. 
3. juni har PS "fredsmøde" med de opstillede kandidater. 9 forældre har opstillet til bestyrelsen, så 
der bliver ikke valg. Det skal besluttes, hvem der opstiller for henholdsvis 2 og 4 år. 
Bestyrelsens kommende opgaver 2014 er at udfærdige diverse principper (bl.a. understøttende 
undervisning).  
 
4) Årshjul næste skoleår  
Drøftes med kommende bestyrelse. 
Det er godt med et årshjul, hvor alle møder fastlægges fra start. 
PS fastlægger årshjulet for det kommende skoleår - til hjælp for den nye skoleleder. 
   
 
 5) Evaluering af årets arbejde     
Evaluering af årets arbejde 
Ingen entydige beslutninger. 
Anbefalinger: Få punkter behandles, så der er mulighed for at få afsluttet disse. 
Skarpere på at formulere det fælles mål (kommissorium) - det letter udvalgsgruppernes arbejde. 
Der skal findes balance mellem det overordnede/principielle og driftmæssige/holdningsmæssige 
niveau. 
 
6) Beslutning af Pædagogisk udvalgs indstilling til Net-etik                           
Bestyrelsen forhåndsgodkender politikken. Dog ændres de to afsnit "I løbet af udskolingsforløbet - 
bevidsthedsfasen" til et lavere Lix-tal. LA retter og sender den endelige politik ud til bestyrelsen. 
 
7) Evt.  
- SFO-aktiviter ligger primært i Trige. Dette skaber bekymring i Spørring. Per Tjerrild orienterer om 
de rettelser som kommer i forhold til aktiviteterne – således der ikke skulle være problemstillinger i 
forhold til aktivitetsniveauet i forholdet Trige/Spørring.  
Det præciseres af PS, at bestyrelsen til enhver tid - og langt før end tilfældet her - skal orienteres om 
evt. tanker eller tiltag, hvor skolebestyrelsen har indflydelse eller kan træffe beslutning.  
PT udsender aktivitetskataloget pr. mail til bestyrelsen, der hurtigt kommer med eventuelle 
kommentarer elektronisk, så den kan udgives inden SFO har møde med forældre til kommende 
skolestartere. 
 
Juni mødet afholdes inde i byen fredag d. 13. Juni. 
 
Ambassadører til ny bestyrelse pr. august. Brian har set opslag i bladet ”Skole og hjem”  
 
         Med venlig hilsen                  Formandskabet og sekretæren 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Evt. 
Christine: SFO-aktiviter ligger primært i Trige. Spørring er bekymret. PT orienterer 
om de tilrettelser som kommer i forhold til aktiviteterne - der er ingen 
problemstillinger i forhold til aktivitetsniveauet i forholdet Trige/Spørring Det 
præciseres af PS, at bestyrelsen til enhver tid - og langt før end tilfældet her - 
skal orienteres om evt tanker eller tiltag, der er på spil i SFO.  
PT udsender aktivitetskataloget pr mail til bestyrelsen, der hurtigt kommer med 
eventuelle kommentarer elektronisk, så den kan udgives inden SFO har møde med 
forældre til kommende skolestartere. 
 


