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Referat, skolebestyrelsesmøde mandag den 18. marts 
 
1. Karakter fri udskoling – udskolingsleder Peter Madsen deltager i punktet på 

baggrund af deltagelse i B&Us Temadag om ”Karakterfri hverdag og for-
mativ feedback”. 

 
Peter og en udskolingslærer har været på temadag.  
Drøftelse. 
Peter tager muligheden op på 7. årg.  
 
Husk ”guldrammen” ind i samtalerne.  
 
 
2. Opfølgning på budget og skoleårets planlægning (status) 

 
Der er lavet første indmelding på budget. 
Vi er på vej med afklaring på personalereduktion. 
 
 

2.b Herunder om skolebestyrelsen i løbet af efteråret 2019 vil analy-
sere/arbejde med fx: 

i. Skoledagen opbygning og sammensætning  
ii. Én skole – flere professioner 
iii. Ruste skolen til fremtidens økonomiske rammer for folke-

skole i Aarhus 
iv. Lejrskole 
v. Kantine 

Anders og Frank laver et udkast til en plan for hvordan bestyrelsen kan arbejde 
med analyse mm. 
Lærere og pædagoger skal inddrages klogt og passende. 
 
 
 

3. Alkohol til arrangementer på skolen, fx skolefest, dimission. Punktet skal ses 

på baggrund af, at skolens alkoholpolitik i forhold til medarbejder er under 

revidering i skolens MED udvalg. 

 

Punktet diskuteres. 

 

 

4. SLF – skolens SLF-ressource personer og ledelsen har været på første kur-

susdag, på den baggrund orientering til bestyrelsen. 

 

Orientering 

 

5. Ønsker skolebestyrelsen at være medlem af paraply forening – punktet ud-
sat fra heldagsmødet 

Punktet udsættes 
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6. Eventuelt og meddelelser 

a. Kultursalon 8220 
b. Mm 

 
Elevrådet:   
Er glade for legepladsen  
Der er modtaget ideer fra elevrådet til:  
Ideer til kantinen 
Bøvl med falske brandalarmer 

 
Udgangstilladelse til 7. årg. – sættes på som punkt til fremtidigt møde 
 
 
Ledelsen:  
Der arbejdes med budgettildelingsmodel  
Aulasuperbrugeruddannelse er i gang 
Tilbud om at skolen kan deltage i kultursalon med menighedsrådet, Brabrand 
IF og Gasværket 
 
Medarbejdere: 
Invitation til deltagelse i Vestbykonference. 
Udpegninger og nedskæringer fylder, men der kommer også gode ideer. 
 
Forældre: 
Journalist fra Vores Brabrand har interviewet Frank og skolebestyrelsesforman-
den fra Gammelgård omkring skoler i vestbyen. 
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