
Referat af skolebestyrelsesmødet den 31/5 2018 
 

Deltagere: Morten, Casper, Marianne, Anne, Torben, Lene, Kirsten, Connie, Carina, Anders, Jesper 

Afbud fra Vivien, Brian og Birgitte 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat blev godkendt 

Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

2. Nyt fra  

Nyt fra ledelsen: 

Byggeri forløber planmæssigt, men med cirka en uges forsinkelse pt.   

Klassesammenlægninger er landet på en god måde.  

Klassemiljø i 7.a skal der arbejdes med – her laver vi en indsats og har skrevet til forældre og indkalder 

dem til møde 

Vibeke Overmark er ansat i støttecenter og dsa 

 

Nyt fra forældre: 

ST70 barsler med planer om en hal til idrætsforeningen 

 

Nyt fra medarbejderne:  

Fagfordeling på plads – skemalægning gået i gang – vi er ved at bestille materialer og lave årsplaner. 

Faglige konferencer er gået i gang.  

SFO har lige taget afsked med to studerende. I år besøger 1. årgang ikke Bjørnshøj, fordi Bjørnshøj jo 

flytter ned på skolen. SFO har arrangeret cykelture.  

 

Beslutning:  

Principper for klassesammenlægninger tages op i efteråret – Skal ledelsen evt. melde den endelige 

model og begrundelser ud allerede ved info-mødet?  

 

3. Hvem vil deltage i ansættelsessamtaler 

Den 4/6 Connie deltager fra kl. 16 

Den 14/6 Morten deltager fra kl. 15 

 

4. Orientering om besparelser i Århus 2019-2021 

Århus Kommune skal i 2019 spare 241 mio. kroner. Det skyldes, at det ikke lykkedes for folketinget og 

regeringen at forhandle udligningsreformen mellem kommunerne på plads. Børn og Unge skal finde 

109 af de 241 mio. kroner. Hertil kommer knap 70 mio, som B&U allerede havde budgetteret med at 

spare i 2019. Det vil sige, at B&U samlet skal spare 180 mio. kroner.  

Forvaltningen har seks uger til at foreslå byrådet, hvor pengene skal findes. Chefgruppen og 

direktøren i B&U har desuden besluttet, at der skal laves en organisationsanalyse.  

Vi ved ikke, i hvilket omfang det vil rammer skoler, dagtilbud og klubber. Vi må derfor væbne os med 

tålmodighed og fortsætte vores fokus på at lave en god skole- og sfo-dag for alle vores børn.  

 

 

5. Skolebestyrelsens årsberetning 17/18 

Udkastet til årsberetningen ser fint ud og sendes ud.  



Det blev besluttet at tage op efter ferien, hvordan bestyrelsen både kan fokusere på positive og 

negative tendenser med henblik på at lave den bedst mulige skole.  

Samt at fokusere på at skabe en attraktiv skole for alle borger i Trige og i Spørring. Skolen skal være 

første valg for alle borgere i begge byer.  

 

6. Status fra arbejdsgruppen om IT 

Arbejdsgruppen har brug for at mødes igen. Der to scenarier, som gruppen arbejde videre med.  

Princippet skal være retningsgivende. Så ledelsen i samråd med de ansatte kan lave de konkrete regler 

derudfra.  

Vi opfordrer SFO forældrerådet til at drøfte deres input 
I bestyrelsen og ledelsen er der stemning for en lægge begrænsninger ind i brugen af og adgangen til 

mobiler, så de ikke forstyrrer læringen, når dette ikke er hensigtsmæssigt.   

 

7. Eventuelt 

Det er spændende at sidde med i en bestyrelse, der er så engageret. Det er rart, at tonen er god også 

når vi er uenige. Dejligt for medarbejderrepræsentanterne at bestyrelsen er gode til at lytte og ofte 

efterspørger medarbejdernes ønsker og synspunkter.  

Carina har kigget på fonde til udearealer – det skal tænkes ind i de øvrige planer som en forlængelse af 

RULL og så ser fondene gerne at der er noget nyt. Bikuben Fonden, AP-Møller. Novo Nordisk, Lokale- 

og anlægsfonden.  

 

Ref: TM  


