
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 27. august 2013 

kl. 18.00 – 20.00 

Indkaldte: 

Den bestående skolebestyrelse: 

Elizabeth Pöckel, formand (på valg 2016) 

Theodor Schmidt, næstformand (på valg 2016) 

Kirsten Lykke Nielsen, forældrerepræsentant (på valg 2014)  

Betina Hartmann, forældrerepræsentant (på valg 2014) 

Hanne Jensen, forældrerepræsentant (på valg 2016) 

Linda Berndt, forældrerepræsentant, (på valg 2014) 

Jette Westphal, forældrerepræsentant, (på valg 2016) 

Tine C. Poulsen, skoleleder 

Lotte Lauersen Christensen, personalerepræsentant 

Vibeke Thy, personalerepræsentant 

Bente Kjærulf Pedersen, souschef og afdelingsleder – referent på SB møderne 
  

Suppleanter – ikke indkaldt: 

Ingen p.t. 

 

Referatet sendes endvidere pr. mail til Udvalget for Børn og Familie (via Conny Jensen) 

og distriktschef Ina Rise Ahrensberg (via sekretær Helle Andersen) til orientering!  

Afbud fra: Kirsten Lykke Nielsen 
Uden afbud: 

Pkt. Dagsorden Beslutningsreferat  

1. Godkendelse af referat Referatet fra den 18. juni blev godkendt.   

1.A Ændring af mødedatoer ift. frister for 

høringssvar samt ledelsens deltagelse i 

seminar om skolereform 

Møderne den 31/10 og den 2/12 slås sammen til ét møde 

den 21/11 fra 18-21, og mødet den 25/9 forlænges med 

en time til kl. 21. 

 

2. Orientering om skolestart, herunder 
antal af elever og hvad der er sket i 
løbet af juli måned i den sammenhæng. 

Der er nu 171 elever. I juni fik vi besked om, at to af vores 
dyreste elever skulle ha’ et andet skoletilbud, men vi har 
så hen over sommeren indskrevet to elever.  
 
Det har været en god skolestart, de nye elever er kommet 
godt i gang. Der har været nogle indkøringsproblemer med 
Rutebilselskabet, dette er dog ved at rette sig. Vi afholder 
inden længe evalueringsmøde om opstart med selskabet. 

 

3. Økonomi, regnskabsrapport vedlagt Med et uforandret elevtal, vil vi gå ud med et underskud 

på ca. 1,3 mill. 
 

4. Byggeri – orientering om status og 
proces. 

Processen omkring byggeriet er godt i gang. 

Projektgruppen består af arkitekterne Gorm Nielsen og 

Niels Foged, Århus, distriktschef Ina Ahrensberg , 

 



specialkonsulent Søren Thomas Kuntz , Ove Steen 

Kjeldsen og Kasper Michelsen,  Kommunale Ejendomme, 

samt Karl Johan Pedersen, Anita Thomsen, Pernille Højland 

og Tine C. Poulsen fra skolen. Tine C. Poulsen fortæller om 

processen for planlægning og byggeri. 

Der er konstateret PCB i gymnastiksalen, og lige nu er der 

ved at blive foretaget målinger i de andre bygninger. Der 

er lavet handleplan i form af bl.a. udluftning og øget 

opmærksomhed på rengøring og oprydning ift. 

problematikken. 

Elizabeth Pöckel har fået henvendelse fra Lagoniskolens 

bestyrelsesformand om skolebestyrelsen, sammen med 

Lagoniskolen og Over Jerstal Skoles bestyrelser vil være 

med til at rette henvendelse til udvalget om midler til 

ekstra rengøring for at have mulighed for at overholde 

handleplanen i forhold til  PCBen på de tre skoler.  

5. Skolereformen – hvordan forholder –og 

arbejder skolebestyrelsen sig til den på 

møderne i det kommende skoleår. 

For skolens personale er der den 4/9 kl. 16.30-19.30 

arrangeret et opstartsmøde for arbejdet med 

skolereformen. Bent-Ole Østerby laver et oplæg om 

reformen, hvorefter der er gruppedrøftelser for personalet. 

Skolebestyrelsen er inviteret til mødet. På næste 

bestyrelsesmøde aftaler vi den videre proces for 

bestyrelsens arbejde med reformen. 

 

6. Meddelelser: 

 

Formanden: 

1. Bekymringsbrev om brobygning 

2. Udpegning af 

bestyrelsesrepræsentant til 

landsmøde 

3. Link til blad på hjemmesiden 

4. Forberedelse/status på 

bestyrelsesdeltagelse på 

forældremøde 

 

Ledelse:  

 

Andre: 

1. Elizabeth Pöckel orienterer om 

bekymringsbrevet vedr. brobygning. 

2. Skolebestyrelsen beslutter ikke at deltage i 

landsmødet. 

3. Der bliver lagt link til Skole og Forældres 

magasin: Skolebørn. 

4. De sidste aftaler omkring  

forældrerepræsentanternes deltagelse i 

forældremøderne koordineres. 

5. Der er invitation til Skolebestyrelseskursus 

2/11. De der ønsker at deltage i kurset, 

giver besked til kontoret. 

 

• Bente Kjærulf Pedersen orienterer om 

midtvejsevalueringen af motionsprojektet, hvortil 

skolen har fået 26.000 kr. fra ”Sundhed og 

bevægelse”. Forslag til efterårets aktiviteter er 

sendt i høring i skolens to elevråd. 

• Tine C. Poulsen orienterer om de fælles kursusdage 

i august om Anerkendende inklusion og Rød tråd. 

• Der er teamudviklings-samtaler her i efteråret. 

 

 

7. Evt.   



For referatet: BP 

Referatet godkendt den:   
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