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Bestyrelsesmøde den 25.03.15 
 
Tilstede: Jesper, Henrik M, Marianne, Connie, Thomas S, Jeanette, Lene A, Hevi, 
Helle, Brian, Carina 
 
Afbud: Thomas T, Per, Karina? 
 
1.Godkendelse af referater 
I referatet fra den 2. februar tilføjes i referatet "Rimelig pæn APV i forhold til 
andre skoler". Derefter godkendtes referatet. 
referat af blev godkendt 
 
2. Nyt fra: 
Formanden: 
Brian bliver konstitueret som bestyrelsesformand fra dd. Connie trækker sig af ar-
bejdsmæssige og personlige årsager.  
 
ledelsen: 
Ansat to pædagoger til SFO. Pernille fastansættes og desuden er ansat Martin - ny-
uddannet pædagog Pernille fortsætter i 1c Martin tilknyttes 3b 
 
Målstyret undervisning har vores fokus i foråret. 
Claus Picard, konsulent Århus Kommune bistår processen 
 
Medarbejdere: 
Har haft tilbageleveringsmøde med ledelsen om Skolereform 2.0 
 
SFO: 
Har en praktikant pt (3 mdr) 
Pædagogerne er i gang med at gennemgå kataloget for næste periode. 
Aftenåbning for 3.-4. klasser er på trapperne (Bjørnshøj og Spørring) Jesper skal 
på skoleskakkursus i næste uge. 
 
4.) Næste skoleår: 
Prezi - evt link? 
Dokumentet "tendenser og konklusioner" vedlægges som bilag Drøftelse omkring infor-
mation og kommunikation med forældrene - der ønskes en eller anden form for ensret-
tethed. Hvis der skal besluttes  
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5) Budget 2015 
Marianne gennemgik budgettet (se bilag) for skole og SFO. 
Budgetterne blev godkendt på mødet. 
 
 
6) Principper 
Princip for lejrskole 
Under økonomi: Kostpenge ændres til statens takster (i stedet for kr 75,-) Marianne 
er i gang med at undersøge hos B&Us jurister, om kostprisen må stige til kr 100,- 
Økonomien hænger ikke sammen. 
Bestyrelsen peger umiddelbart på, at pengene skal findes til to lejrskoler. MG un-
dersøger nye tal og kommer med et økonomisk udkast. 
Princippet skal endeligt vedtages næste gang 
 
Princip for forældreansvar 
Princippet er vedtaget. 
 
7) Klage 
Lene informerede om den konkrete klage.  
Bestyrelsen drøftede, om der skal være en mere konceptuel indsats på mobning. 
 
8) Statistik over elevvandring 
Der er en stigning på elevvandring i år i forhold til de to tidligere år. 
Særligt to klasser, som der har været trivselsudfordringer i, har mistet elever  
 
Prognoserne for skolens elevtal er stigende de næste år. Dog bør disse prognoser 
tages med et gran salt, da dagtilbuddet melder om vigende børnetal i børnehaverne. 
 
 
9) Evt 
Vi har haft en frivillig forældreindsats på affaldsindsamling omkring skolen. Super 
initiativ. 
 
 


