
Referat af Skolebestyrelsesmøde Den 20. juni 2013 
 

E-Mail: michaelammitzboell@gmail.com, brittatn@gmail.com, dvb@synogindlaering.dk, 

frh@post.tele.dk,  k.b.schacht@mail.dk, hbh280@gmail.com , lars.overballe@skolekom.dk,  

nils@hagelskaer.dk, dosv@aarhus.dk,  larmo@aarhus.dk, kenneth@egholm.org, jap@kmd.dk, 
julie.borgkvist@gmail.com, olethebov@gmail.com, bubbi.awad_abdul@hotmail.com, 
line.sort@gmail.com, memi@aarhus.dk, flha@aarhus.dk  

 Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

Ad 252  Godkendelse af referat og dagsorden.  

Referat er godkendt. 

Ad 253  Orientering fra elevrådet. (10 min).  

Ingen elever er fremmødt. 

Ad 254  Skoleårets planlægning.   

Status: skoleårets planlægning. Skemalægning. 

Ledige stillinger: Vi står nu i en situation hvor vi skal ansætte lærere. Processen 

gennemføres i uge 26  

Andet. 

Kalender og kommende møder kommer på næste møde. 

Datoer for 1. Forældremøder kommer så hurtigt vi har dem.  

Internat for personalet med fokus på team-samarbejdet. 

Den pædagogiske side af skoleårets planlægning. Læringscenteret, differentiering, 

inklusion. 

Efterdønninger af lockouten. 

 

Ad 255  Nyt fra SFO. (20 min) 

Personale kursus i 1. hjælp er blev afholdt. 

Nye retninger i SFO og fremtidsbehov debatteres.  

Skolernes fællesskaber. 

Mark projekt 

SFO OL er afholdt. 

Fest på årgangene 

Budget regulering. En Personale kom i udviklingspolitikken 
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Pædagogerne er spændte på, hvad den nye skolereform kommer til at betyde. 

Flere pædagoger følger med klassen fra næste år.   

 

Ad 256  Folkeskole reform. (15 min) 
Status. 

Lov er nu lavet.  

Det bliver udfordrende For Århus kommune at den nye lov implementeret.  
  

Ad 257  Hjemmeside og Logo. (10 min) 

Status på processen. 

Vi er kommet med i et projekt med ny hjemmeside og vi er i den sammenhæng blevet 

tilbudt at få et nyt logo. 
  

Ad 258  Status på LUP 13-14 (lokale udviklingsplan). (10 min) 

Vores arbejdspunkter er: Trivsel, Faglighed, Kommunikation 

 

Ad 259  Information om PCB. (10 min) 

Information om status og målinger for Næshøjskolen. 

PCB er været omtalt i pressen.  

I byggerier fra perioden har der været anvendt PCB. 

Der er også fundet PCB på vores skole. Der er fra kommunens side lavet forbedringer i 

forbindelse med PCB. Bl.a. er der lavet forsegling og udluftning. 

    

Ad 260  Orientering fra ledelsen. (10 min) 

Mange klasser har været på tur for at se ”Sculpture by the sea” i Århus 

Vi har været med i DR-ultras børneprogram. Eleverne vandt dysten. 

Sidste skoledag gik godt. 

Kantinen har haft grill-dage. 

Cykelsti fra Tåstrup til Harlev – vi er blevet spurgt om den skal gå. Vi bakker op om Arne 

Nielsen, Fællesrådet.  

Vi har fået ros fra den beskikket censor i tysk 

Hærværk ser vi desværre i lokalområdet. Skolen skriver til forældre med opfordring til at 

holde øje med ungegrupper og deres adfærd. Vi har et samarbejde med politiet og SSP. 

Ad 261  Post til formanden (5 min) 

  Skole og samfund søger deltagere til inklusions processer.    

Ad 262  Eventuelt (5 min) 

Ingen punkter til eventuelt.  

Referent: Dorthe 


