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Skolebestyrelsesmøde d. 24/8-2021 kl. 15.45 – 17.00 

Lokale: The Beechroom 

Deltagere: Cicek, Aland + Celina (elevrep.), Rahmo, Fahim, Ali  
Opsamling: Martin 
Afbud: Rani, Jesper 
 

 Emne og ansvarlig Punktet er til Beslutning / Referat 

1. Velkommen til nye medlemmer af 
skolebestyrelsen 

- Medarbejderrepræsentanter 
- Elevrepræsentanter 

☐ Drøftelse 

☒Orientering 

☐ Refleksion 

☐ Beslutning 

Generel intro og velkomst til nye 
elevrepræsentanter fra 9. årgang. 
Ligeledes velkomst til forældre ift. det ny 
skoleår. 
 

2. Skoleopstart 
- Nye afdelinger og L-struktur 
- Corona 
- Situationen i Afghanistan 

(forældrebrev) 
- Elevtal (elevtal på 1. årgang 

– kritisk) 

☒ Drøftelse 

☒Orientering 

☐ Refleksion 

☐ Beslutning 
 

MBE. 
Nye afdelinger. 
Fremadrettet er skolen indrettet i 2 
afdelinger: 
Øst. 9 – 5 klasse v. MBE 
Vest 4 – 0 klasse v. Søren Bloch. 
Strukturen er blevet foretaget for bl.a. 
sikring af færre skift samt mulighed for 
ledelsesmæssig understøttelse af et 
tværgående fokus. 
 
Covid. 
Covid er fortsat en del af dagligdagen for 
alle – men restriktionerne er på ingen 
måde så stramme som tidligere i lyset af 
tilsvarende befolkningens vaccination. 
Skolen kan/skal derfor eks. ikke længere 
sende hele klasser hjem ved 1 elevs 
konstateret smitte – men i stedet 
foretage bedømmelse af hhv. ’nær 
kontakt’ eller det, som defineres som 
’anden kontakt’. 
 
Situationen i Afghanistan. 
Skolen har udsendt brev til relevante 
forældre ift. at være med til at 
understøtte elever, som måtte have 
familie i Afghanistan.   
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Elevtal 1. årgang. 
Skolen risikerer budgetmæssig nedgang 
på 1 klasse pga. fraflytning af 3 elever på 
1. årgang. Det er alvorligt ift. økonomi, og 
vil forventelig få konsekvenser ift. 
organisering. 
 

3. Madordning 
- Ny betalingsmulighed 

(forældrebrev)   
- MasterChef (7. kl. Valgfag) 
- Madkundskabsundervisning 

(5.-7. kl.) 

☐ Drøftelse 

☒Orientering 

☐ Refleksion 

☐ Beslutning 
 

Generel orientering omkring 
betalingsmodellen for deltagelse i 
madordning jf. udsendt forældrebrev. 
MasterChef efter valgfag for 7. årgang – 
det starter primo september. 
Elever fra 5-7 klasse indgår i køkkenet 
som en integreret del af deres 
madkundskabsundervisning. 
 

 Ødelagte Chromebooks 
- Procedure  

☐ Drøftelse 

☒Orientering 

☐ Refleksion 

☐ Beslutning 

Fremadrettet bliver alle faktura – som 
ikke er omfattet af Aarhus Kommunes 
garantiordning ift. ødelagte CB – fremlagt 
skadesholder (forældre) ift. betaling. 
 

4. Forældresamarbejde 
- Re-boost efter Coronaen 
- Afdelingsforældremøde 

oktober 06.10-21 
- Storforældremøde 09.03-22 
- Elev Reviews 01.09 + 01.12 + 

marts måned + juni måned  
- Morgenmadsordning starter 

1/10-2021 

☒ Drøftelse 

☐Orientering 

☐ Refleksion 

☐ Beslutning 
 

Cicek + Rahmo. 
Godt at vende tilbage til skolen – og vi 
har arrangementer, som skal styrke 
sammenhængskraften. Skolen er savnet. 

5. UVM-tilsyn vedr. 
Parallelsamfundsproblematik  

☒ Drøftelse 

☒ Orientering 

☐ Refleksion 

☐ Beslutning 
 

MBE. 
Orientering ift. at skolen er udtaget til 
parallelsamfundstilsyn fra UVM. 
Cicek + Rahmo spørger til, om forældre 
fra skolebestyrelsen har mulighed for 
deltagelse i indkaldte møder? Opklares 
 

6. Evt. 
Deltagelse i Dialogmøde med 
Rådmanden d. 12.10, kl. 1900-2030 
her på skolen 
 
Aland (elevråd 9.klasse): 

☒ Drøftelse 

☒ Orientering 

☒ Refleksion 

☐ Beslutning 
 

Stort tilsagn fra deltagere i dagens møde 
– det forventes, at min 2 forældre vil 
være deltagende i kommende 
dialogmøde. 
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Oplever vi er blevet overset i lyset af 
covid, og det er sidste skoleår – er 
der mulighed for at tilgodese 9. 
årgang i dette skoleår med  
ekskursioner. 
 
Fatima + Cicek 
Vikarer i forbindelse med 
fravær/sygemelding. Hvordan sikrer  
 
 

Jf. Alands indspark da vil punktet blive 
taget op umiddelbart efter d. 07.09, hvor 
budgettet fastlægges. 
 
 
 
Der er ikke tidligere oplevet fravær af 
lærere i det omfang, som ses lige nu i 
særligt 0-4. Er der særlige årsager? 
SV. MBE. 
Fordelt på 1 årgang – og særligt for 0-4 
årgang aflyses aldrig lektioner. 
Tilsvarende fordelt på et år er det uhyre 
få lektioner som tilsvarende aflyses for 5-
9 årgang. Barsler – og gerne i forbindelse 
med dette samt sygdom generel kan 
dårligt helt frasiges, men generelt ligger 
skolen meget lavt ift. sygefravær – det 
har i flere år ligget blandt det laveste 
fravær for lærerne i Aarhus Kommune.  
 
For nuværende er vi opmærksom på at 
der i skoleopstarten (dvs. de første 12 
skoledage) har været et større antal 
sygedage fordelt på flere medarbejdere 
end vi er vant til hvorpå der vil blive fulgt 
op. Flere af sygedagene er relateret til 2. 
vaccinestik.  

 

 


