
 
 
 

 
 

Bjørnshøjvej 1 
8380 Trige 

 

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

                      
               04/07/2019 

 
Referat til Bestyrelsesmødet 

den 21. september 2015 
18:30-21:00 

 
Afbud: Jeanette, Thomas, Brian, Hevi 

 
 

1.  Godkendelse af referat  
 

2.  Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever  
Ledelse: 
- SFO leder Per Tjerrild har søgt overflytning og fået job i FU fra 1/10. I den forbindelse 

bliver Jytte Fredholm konstitueret som SFO leder i oktober og november til den nye 
leder kommer. Iben kommer samtidig til Spørring afdelingen.  

- Henvendelse fra forældre i 0c vedr. sikker trafikvej ved Hulgårdsvej. Vedkommende vil 
gerne indgå i et arbejde sammen med bestyrelsen, for at sikre skolevejen. Connie vil 
gerne gå med i et samarbejde med fællesrådet om sikker trafik. 

- Aksel og Sima deltager fremover i bestyrelsen som elevrepræsentanter. 
- Ønsker fra elevrådet som iværksættes: 5. kl i skolegården, mulighed for at kunne skate 

oppe ved SFO, som prøve fra nu og frem til 1/11, bordtennisbord opsat, turneringer i 
hallen i vinter – Brian vil stå for det.   

- Afsendt klage til bygningsafdelingen fra skolebestyrelsen. Vi har dog intet hørt endnu. 
 SFO: 

- Det er vigtigt, at den nye indskolingsleder både er tydelig og har visioner for SFO og 
undervisning. Forandringen fra SFO-leder til ny fælles indskolingsleder skaber 
usikkerhed og mange spørgsmål. Torben holder derfor tæt kontakt med pædagogerne, 
så bekymringerne kan drøftes og forebygges. Nu er der klarhed om, at Jytte fortsætter 
som daglig leder. Dermed kommer den nye leder til at samarbejde med en leder, der 
kender kulturen og personalet.  

Elever: 
- Det andet elevrådsmøde gik fint. Aksel og Sima deltager fremover som fast 

elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. 
- Indvielse af den nye træfigur. Deles i to omgange indskoling og udskoling, tale fra 

skolelederen. I værksætte en konkurrence. Er sat i værk.   
- Nye møbler 
- Bedre internet forbindelser 
- Mørklægningsgardiner 
- Aksel og Sima deltager i heldagskursus i næste uge for elever i skolebestyrelser 
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Spisning 
   
3.  Regeringens omprioriteringsbidrag – Torben orienterer  

Tidligere aftalt 1 % besparelse heraf en ½ % gå til den tidlige indsats.  
Regeringens omprioriteringsbidrag 1 % i 2016 stigende til 3,4%  frem til 2018. 

  For Børn og Unge betyder det at sparekravet er på 33 mio. stigende til 143 mio. 
  Det vi i Århus allerede havde regnet med svarer til 10 mio, der mangler stadig 23 

Det svarer til at en gennemsnitlig skole skal finde ca. 200.000 kr. + den ½ % . 
Bestyrelsen skal i løbet af efteråret arbejde med budget 2016 

 
 

4.  Principper for sampasning i SFO-afdelinger (ved Torben)  
 Princippet godkendt 
  

5.  Trivsel og antimobning – oplæg ved Carina   
Carina gav oplæg to paradigmer inden for forskning og viden om mobning. Den 
nye viden kan inspirere os, når vores antimobbestrategi skal revideres.   
Vigtig at antimobbeplanen indeholder, hvad gør vi hvis der sker mobning, men 
også hvad gør vi for at forebygge og skabe positive fællesskaber. 
Jeanette og Karina. Laver et udkast til princip til november mødet 

   
 

6.  Principper – overblik og plan –  
Mange af vores principper er kun få år gamle eller helt nye. De seks principper der 
er 10 år gamle, skal revideres.  

  På næste møde arbejder vi med princippet vedr. køleskabe og cykling.  
 Mobbepolitik i november. 
 Fordeling af børn i klasser i januar. 
 Senere i foråret skolehjem og alkohol. 
 

7.  Status budget 2015 (ved Marianne)  
Skolen/undervisningen: forventet regnskab i foråret – 600.000 kr.. Som det ser ud 
nu ender vi på et underskud på omkring 900.000 kr. for budgetåret 2015. 
Dette skyldes færre elever pr. 5/9 i forhold til vores budgettildeling. Desuden 
ansættelse af en pædagog frem til 31/12-15. 
I SFO var der et forventet et underskud på 200.000 kr. i foråret, dette forventes nu 
at blive omkring 400.000. Det skyldes at SFO har indkøbt en del nye materialer i 
forbindelse med den nye reform. 
 

 
8.   Eventuelt  

Thomas Stubbe ønsker at træde ud af bestyrelsen. Hele bestyrelsen ønsker at sige 
tak til Thomas for hans fine bidrag til skolebestyrelsen. Torben sender mail til 
Thomas for at høre, om han evt. kan overtales til at fortsætte frem til sommer. 

 
Ref: MG 
 


