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Referat af skolebestyrelsesmøde  
28. april 2021 
19:00 – 20:30 på TEAMS 

 
SFO Forældreråd deltager  

 
Deltagere: Anne, Bill, Gülay, Kirstine, Karoline, Linda, Lene A, Lene T, Morten, Søren, Thomas, Torben + Jesper 
fra SFO-råd 
Afbud: Connie, Iben og Signe – Link til TEAMS virkede ikke til Lindy og Nicole fra SFO-forældrerådet  
 

1. 19:00 Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min 
Godkendt  
 
2. 19:05 Nyt fra ledelse, medarbejdere, elever og forældre – 15 min  
Torben: 

- Vi får to 9. klasser næste år. Vi skal ansætte en ny lærer på skolen – to 9.klasser. Til matematik og 
klasselærer på 5. årgang samt håndværk og design.  Morten og Bill vil gerne deltage.  

- Lærer der er langtidssygemeldt pga. corona – indtil videre over et halvt år.  
- Fået tildelt ekstra midler til elevtrivsel efter corona. Drøftes under punkt 5.  
- Svømning. Når vi går tilbage til alm. skemaer så må der kun være en klasse i omklædningsrummet og 

en i svømmehallen. Altså korte seancer.  
 

Linda: 
- Aftensåbent for 3. årgang. Det var et hit. 
- I indskolingen kører skemaerne forsat med få lærere. Det er ved at blive hverdag.  
- Linda er på besøg i klasserne for øjeblikket.  
- Fokus på lærer/pædagog samarbejdet.  

 
Udskoling:  
Anne  

- Skemaer pt. en uge på skolen, en uge hjemme på online. En udedag de uger de har online. 9.kl har 4 
dage på skolen og online fredag.  

- Anne er gået i gang med at høre elevernes ønsker til Sidste skoledag  
- Det er svært når de vender tilbage til online.  

 
Medarbejdere:  
Karoline 

- Lidt trætte ift. til skiftene med nye skemaer hver gang myndighederne ændrer retningslinjer.  
- Lidt forvirrende, virtuel, udedage, online og dage på skolen,  
- Dejligt at komme tilbage til det som man kender 

 
Jesper:  

- Flyvere – travlt med forældre der venter i gården. 
 
Kirstine  

- DSE – generalforsamling.  
- 9. klasse er ved at komme i eksamensstemning  
- Afklaring om de kommende uger   

 
Forældre:  

- Intet nyt 
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3. 19:20 Status på nødundervisning sfo under corona – 15 min 
Forældre indskoling. Oplever at de trives i hverdagen. Trives med faste fag, faste lærere. Oplever at det funge-
rer efter omstændighederne.  
 
2.årg. må være sammen på tværs.  
 
Overvejer at 0.-og 1.årg.  må samles. Legegrupperne bliver for smalle ift. interesseområder.  Spørring er ikke 
åben endnu pga. myndighedernes krav om fast børnegrupper.  
 
Indskolingen og udskolingen har ikke haft, og har fortsat ikke de samme forudsætninger.  
 
Forældrene – Ros til lærerne ift. at lave inspirerende undervisning. Børnene er forskellige og reagerer forskel-
ligt på onlineundervisningen.  
 
 
4. 19:35 Nyt fra arbejdsgruppen vedr. mål og rammer for SFO – 10 min 
Thomas deltager i kommunens arbejdsgruppe, som skal udarbejde en vejledning på basis af den nye fritidspæ-
dagogiske vision i Århus. Vejledningen vil fokusere på tre områder: 

- Børne inddragelse  
- Styrket sfo-forældreråd.  
- Styrke kompetenceudvikling.,  

 
Linda inviterer Thomas til møde (enten et personalemøde eller SFO-forældrerådsmøde) hvor emnet kan drøf-
tes – og Thomas kan få input fra praksis-  
 
5. 19:45 Midler fra byråd til trivsel (100.000 kr.) – hvordan bruger vi dem bedst? -15 min 
 

1) Noget der styrker fællesskabet. En skoleudflugt en for indskolingen og en for udskolingen. 
2) Trivsel og læringsmiljø. Gardiner i laser og de kan ikke se deres smartboard. Udgift 50.000.   

 
Det er der opbakning til fra bestyrelsen.  
 
6. 20:00 Input til bestyrelsens årsberetning – 10 min 
 
Stikord:  

- Corona har fyldt alt. Sat mange ting i stå.  
- Nye principper ift. skole/hjem – fagcafe – dette er på standby, venskabsklasser, holddeling, skolefest, 

det der kitter os sammen.  
- Arbejdet i bestyrelsen er også sat på standby 
- Fjernundervisning – villighed ude i familierne  
- Heldigt at vi lige akkurat fik Chromebooks inden nedlukningen  
- Dage i indskolingen med klasselærerne har givet noget ro  

 
Udskolingen: I dette år er en række nye tiltag kommet i gang: Fodboldlinje, MOT, renoveret skoletov,  
 
Fortløbende arbejde med tilknytningen til distriktsskolen. Vi mødes d. 12/6. Fastholde at alle eleverne bliver 
på skolen. Årsberetningen kunne blive et sommerferiebrev så kan vi tage informationer med herfra.  
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7. 20:10 Høringssvar – ståsted for arbejdet med mental sundhed i Århus – 15 min 
Ståsted for metal sundhed – materialet retter fokus mod arbejdet med at skabe trivsel. Sunde fællesskaber, 
bevægelse, elevinddragelse. Børn skal opnå livsmestring, hvor de bliver robuste og har mod og lyst til livet.  
 
Materialet skal skabe et fælles sprog og rummer en række gode ideer. En del af den bruger vi faktisk allerede: 
Venskabsklasser, refleksionsmøder for personalet, trivselskonferencer, MOT i udskolingen, antimobbestrategi, 
forældremøder om rusmidler og om digitale medier.  
 
Det hviler på det fælles Børnesyn – alle børn gør hvad de kan. Hvis de ikke lykkes, så er det os voksne, der skal 
justere på rammerne, så de får mulighed for at lykkes og blive de bedste versioner af sig selv.   
 
Umiddelbart foreslås det, at bestyrelsen afgiver et kort svar om, at vi hilser arbejder med ståsted for mental 
sundhed velkommen. Lene A og Thomas deltager i informationsmødet på mandag. Herefter kan de evt. tilføje 
flere pointer i udkast til høringssvar fra bestyrelsen.  
 
 
8. 20:25 Eventuelt – 5 min 
I dette skoleår har vi haft tre nye tiltag i udskolingen: Fælles fodboldskole, MOT og renovering af skoletorvet. 
Men henblik på at fortsætte arbejdet med projekt attraktiv udskoling sker flere tiltage i 2021/2022 

- TEC-linje for 9.årg. samarbejde med Ung i Aarhus.  
- Valghold for 9.årg. outdoor og madkundskab  
- Fodboldlinjen og MOT fortsætter.  

 
12/6 heldagsmøde 9-16. Oplæg omkring data og oplæg af forældreperspektiver. Torben udsender den oprin-
delige dagsorden. Så kan vi lave justeringer i dagsordenen.  
  
3/6 Restaurant. Kort bestyrelsesmøde og et lækkert måltid.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


