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Skolebestyrelsesmøde – Tirsdag d. 13. august 2019, kl. 15:45-17.00 – lok. Senatet 
 
Deltagere: Demet (tidl. formand), Fahim, Inga, Iben, Aasim, Michelle, Anette, Frank, Rani 
Afbud:  
Ref.: Martin 
 

Dagsorden med bemærkninger Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/alle  

OK 

2. Skolebestyrelsen pr. 1/8-
2019  

Præsentation af den nye bestyrelse (efter Demets m.fl. afgang) 
Tjek af kontaktoplysninger for alle SB-medlemmer 
Skolebestyrelsen konstituerer sig med nye formand og 
næstformand 
 
Skolebestyrelsen sammensætter sig næste gang pga. manglende 
fremmøde denne gang, herunder med mangler på enkelte 
mailadresser.   
 

3. Nyt fra skolen og 
orienteringspunkter  
v/alle 

Skoleopstart, v/ledelsen  
o Rigtig god skoleopstart med glade elever, som er klar til 

skole. Ligeledes var særligt 0.årgang klar til skole med en 
pæn stor samlet gruppe på 44 elever 

o 2 nye lærere er startet op på skolen, og rokering er 
kommet ift. varetagelse af tidl. Pædagog 

o Ift. udleveringen af Chromebooks, så har skolen igangsat 
kompetenceforløb af alle lærere 

o Skolen fylder 50 år her i august – og skolens fødselsdag 
afvikles i morgen med kage til alle elever. Skoleåret står 
dog i skolens 50-års fødselsdag, og kulminerer med 
skolefesten i februar. (Skolebilleder/portrætter kan 
foretages i feb. Måned i forbindelse med skolefesten)  

o Stærkere læringsfællesskaber – generel orientering om 
tættere samarbejde på de enkelte skoler ift. opgaverne. 
Søndervangskolens har dog god erfaring ift. området. 
Indsatsen er en generel kommunal indsats   

o Bogreception 4/9-2019 (se vedhæftede inv.).  
Andre?  

o Inga – er det muligt med forældrerepræsentanter fra alle 
klasser ift. oprettelse af forældreråd ift. hver årgang (ift. 
oprettelse af udenfor-skole-aktiviteter mv.?)  
Drøftelse på et kommende SB-møde  

o Pasning – hvordan er rammerne og frister?  
Rammeafklaring og drøftelse på et kommende SB-møde, 
hvor Søren Bloch, Indskolingsleder, inviteres til deltagelse 
i punktet  

 

4. ChromeBooks Udlevering af Chromebooks til eleverne, status v/ledelsen 
o Det er gået rigtig godt – men udlevering allerede fra 1. 

skoledag. Næste alle elever har modtaget – og de 
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resterende forventes afhentning i denne uge. Man kan 
godt sætte en mindre label på bagsiden af 
Chromebooken, hvis det kan gøre det nemmere for 
eleverne at kende deres egen Chromebook 

o Som man har kunnet læse af bl.a. Aarhus Stiftstidende, så 
skal der forventeligt tages stilling i byrådet, om 23.000 
Chromebooks skal rulles ud til alle skolelever i Aarhus 
Kommune 

o Det er Digitalisering, som har foretaget setup af 
Chromebooken 

o Chromebooken har ikke stor lagring, da meningen er 
lagring i skyen og ikke på den enkelte device     

o Hvis unilogin mangler – så tag kontakt til Jesper, Tina 
eller Margit i skolens læringscenter San Francisco 

 

5. Aula Ibrugtagning af Aula, status v/ledelsen. Drøftelse af opstart. 
o Fremvisning v. AK ift., hvor man kan finde skemaer på 

Aula 
o Aula rulles ud i hele landet fra o med uge 43 – inden da 

skal forventes en del børnesygdomme, da skolen jo er 
pilotskole på Aula 

o Alle teams udsender ugebreve til orientering til forældre 
hver uge – og det gælder for alle klasser. Orientering 
udsendes sidste på ugen. Som forældre bedes man læse 
ugebrevene  

 

6. SB-møder i 2019/2020 SB-møderne afholdes fortsat på tirsdage i tidsrummet ml. kl. 
15:45-17:00 i mødelokalet Senatet – og på flg. datoer: 
13/8-2019, 24/9-2019, 22/10-2019, 19/11-2019, 17/12-2019, 
21/1-2020, 25/2-2020, 24/3-2020, 21/4-2020, 12/5-2020, 16/6-
2020 
 

7. Evt. v/alle 
Rani –  

o Chromebook + Aula – fremvises på et kommende SB-
møde 

Spørgsmål fra bestyrelsen ift. løbehjul og ’rulle’sko: 
Anette –  

o løbehjul sidestilles med cykler, og skal derfor placeres 
udenfor. Løbesko kan man godt tage med, og bruge 
udendørs. Derfor skal man også have alm. sko med 

Inga – 
o Kan SB-møderne lægges på Aula-kalenderen – og ikke 

kun MBU-skolekalenderen? Yes, dette vil blive foretaget 
o Kan kantinemaden ikke blive mere varieret? Opfølgning. 

Vi inviterer Dennis Daly (kantineleder) med på et 
kommende SB-møde, hvor maden kan drøftes 

Aasim – 
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o Kan det brød, som dagtilbuddets børn får ikke også blive 
noget, som skolebørnene får? Opfølgning. 

o Fremstilling af lister med SB-medlemmernes 
kontaktoplysninger. Opfølgning. 

  
Vær opmærksom på at næste SB-møde evt. udvides med en halv 
time grundet omfanget af punktet. 
Næste møde er 24. september fra kl. 15:45-17:30 
(medarbejderrep. går kl. 17, dagsordenspunkterne prioriteres 
herefter) 

8. Kommende punkter Brug af mobiltelefoner i skoletiden sættes på et kommende SB-
møde. 

 


