
 

 

29. oktober 2019 

 

Engdalskolen 

 

Hovedgaden 5 
8220 Brabrand 
 
Telefon: 
8713 8600 
 
 
E-post: 
eng@mbu.aarhus.dk 

 

Hjemmeside: 
www.engdalskolen.dk 

 

Referat:  Skolebestyrelsesmøde 
mandag den 28. oktober 

 
 

1. Besøg og debat med direktøren – 

følgende spørgsmål er sendt til di-

rektøren før mødet: 

1. Hvad betyder det tætte 
samarbejde mellem sko-
lerne? 

a. Hvorfor foreslår by-
rådet et særligt tæt 
samarbejde mel-
lem navngivne sko-
ler? 

b. Er der andre for-
ventning til netop 
disse to skoler i for-
hold til samarbej-
det end mellem 
byens øvrige sko-
ler? 

2. Hvad tænkes der om det 
lokale råderum? 

a. Tidshorisont? 
b. Tålmodighed med 

processen? 
c. Politisk og forvalt-

ningsopbakning? 
d. Ressourcer? 
e. Frikøb af medar-

bejder? 
3. Forhistorie og bekymring 

for forældre reaktion i Bra-
brand 

Opgaven er at vi har to skoler – en med for meget kapacitet og 

en med for lidt. Vi inviteres til at hjælpe med at finde ideer til en 

løsning. 

 

Tidshorisonten starter på den anden side af opstartsmødet i ja-

nuar. På det møde kan der tales om tidshorisonten. 
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a. Forældre mod-
stand 

b. Risiko for etable-
ring af en privat-
skole 

4. Forslaget kan blive opfattet 
som en langsom/skjult fu-
sion – hvordan imødekom-
mer vi den historie/be-
trygge forældrene? 

 
2. Forberedelse af dialogmødet med 

rådmanden den 29. oktober. Mu-
lighed for at bestyrelsen kan klæde 
deltagerne i mødet godt på 
 

Ideer vendes 

 

3. Hvordan kan vi få nye forældre 

valgte medlemmer i bestyrelse – 

ikke mindst set i forhold til det fore-

stående arbejde byrådet har bedt 

bestyrelserne på Engdalskolen og 

Sødalskolen påtage sig i forhold til 

samarbejder mellem skolerne og 

evt. kommende tilpasning af distrik-

terne? 

 

Ideer til tiltag: 

Gøre det mere tydeligt hvad bestyrelsen laver og hvem der 

er i bestyrelsen. 

Billeder af bestyrelsesmedlemmer ved hovedindgangen. 

Brev fra bestyrelsen som sendes til alle forældre. 

Opfordre forældre til at opfordre andre til at melde sig – 

fordi de kan noget vi har brug for. 

Deltagelse til skolefest, forårsevent o.lign. og møde forår 0. 

Brug ”Bevar Engdalskolen” på facebook + omdøb 

Info om arbejdsmængden. 

Der følges op på næste bestyrelsesmøde. 

 

4. Det første kig frem mod skoleåret 

20/21 – herunder 2 delt budget 

og ny tildelingsmodel. 

 

Anders informerer om stor usikkerhed i forhold til planlæg-

ning. 

5. Samarbejde med ”Vores Brabrand” 

 

Det besluttes at abonnere på ”Vores Brabrand”. 

6. Eventuelt og meddelelser 
 

 
Elevrådet: 
Læringsmiljø 
5 min pauser mellem timerne – det opleves som 5 mn eks-
tra time. Eleverne vil gerne have at timerne bruges som akti-
vitet. 
 
Stole i fysiklokalet – der ønskes stole i stedet for skamler – 
skamlerne er for høje i forhold til bordene. 
 
Eleverne undrer sig over hvorfor de ideer de har haft i for-
hold til at udnytte gangarealer ikke er ført ud i livet. AM for-
tæller at det skyldes at energirenoveringen kom ind foran. 
 
Håndværkerne på taget forstyrrer undervisningen. 

http://www.engdalskolen.dk/


   

   

     

Engdalskolen 

www.engdalskolen.dk  

 

 

 

 

 

 

AM tager det med på byggemøder. 
 
De manglende projektorer mangles. De er på vej. 
 
Udskolingen ønsker bedre arbejdspladser på c gangen – 
evt. som på B-gangen. 
 
Der ønskes nye net til målene i skolegården. 
 
Toiletter: 
Man kan høre hinanden på toiletterne på c fløjen.  
Der mangler tit toiletpapir og håndklædepapir. – det skyldes 
at elever sviner med papir. 
Der ønskes automatiske sæbe dispensere. Lyset på toilet-
terne slukker for hurtigt. 
Der er ikke toiletbørster på toiletterne – men plakater der 
opfordrer til at bruge dem. 
 
AM siger at de penge vi sparer på at reparere ting ødelagt 
af elever – hvis de laver en plan – kan bruges til bedre ind-
retning. 
Det aftales at elevrådet tager det op igen i foråret når den 
nye aftale kan evalueres. Aftalen er nu 1,5 uge gammel. 
 
 
De nye mobilregler – en del forældre er utilfredse med at 
de ikke kan komme i kontakt med eleverne. 
Elevrådet ønsker at de ældste elever ikke har de samme reg-
ler som de yngste. Fx at de må have mobiler i pauserne. 
 
Frikvartererne 
De nye gangregler – mange oplever at det er træls at man 
ikke må sidde på gangene. AM fortæller at reglerne ikke 
ændres før håndværkerne er ude- pga. sikkerhed. 
Derefter kan der tales om justeringer.  
Kompasset skal tages i gang til aktiviteter. 
 
 
Elevrådet inviteres til at komme til Anders løbende når de 
har spørgsmål. 
 
 
PERSONALE – LK og AM skal til ”ny start” møde i forhold til 
kommissionens arbejde. 
Ny Aarhus aftale på vej. 
 
Aula er startet. Der er funktioner som de ansatte mangler.  
Ingen driftsnedbrud. 
 
PERSONALE: 
Parkering er stadig en udfordring. 
Muligheder for tiltag vendes. 

http://www.engdalskolen.dk/
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