
NÆSHØJSKOLEN 
BESTYRELSESMØDE 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde Næshøjskolen 

1 

Referat af bestyrelsesmøde  

Den 2. oktober 2013 
 

Deltagere: Finn Hviid, Dorthe Borgkvist, Ole Bo Sørensen, Britta Tønning, Kenneth 

Egholm, Nils Hagelskjær, Lars Overballe, Jacob Lilliendahl Nielsen 7b, Jacqueline Elise 

Katrine Rasmussen 6c, Lars Mølgaard, Dorthe Svenningsen og Merete Milvertz 

Afbud: Michael Ammitzbøll og John Hahn Pedersen 

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

Ad 275  Godkendelse af referat og dagsorden  

Udsættes til næste møde da den ikke er blevet medsendt. 

Ad 276  Orientering fra elevrådet. (10 min) 

Elevrådet er opstartet, men der har ikke været møder endnu. Eleverne vil gerne 

arbejde med udearealerne for udskolingen. Ikke alle af skolens udendørsklokker 

virker. 

Der har været møde til ungebyrådet i dag. Der har været tre kandidater herfra. Vi er 

spændt på om der er nogle der blevet valgt ind.  

Ad 277 Skolens kantine. (10min) 

 Der har været forældrehenvendelser ang. maden og sukker indholdet i kantinen.  

Når skolen stiller krav til sund kost, så er det svært for forældre at forstå at kosten i 

kantinen også kan rumme usund kost.  

Den nye skolereform kan få indflydelse på hele kantinedriften, så det vil være oplagt 

at få en større proces sat igang. 

 Forslag om at elevrådet laver en bruger undersøgelse. 

Eleverne synes at maden er for dyr. Udskolingselever synes bagerens sandwich er 

bedre. 

 Problemstillingen drøftet. 

   

Ad 278 Trafikken omkring skolen. (10 min) 

 Særligt er det problemer omkring Næshøjvej. 

Folk parkerer ved kantstenen og børnene har svært ved at krydse vejen.  

Bussen kører ikke længere på denne vej og dermed kunne det nu være muligt at få en 

chikane.  
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Opbakning til at skolen søger politiet om, at der komme en skiltning med standsning 

og parkerings forbud langs Næshøjvej.   

Ad 279 Evaluering af forældremøderne. (10 min) 

De temaer der blev bragt frem på forældremøderne blev drøftet: 

Der har været positive tilbagemeldinger på klassesammenlægningen. 

Ønske om at personalebilleder bliver tilgængeligt på forældreintra.Det arbejdes der på. 

Tidspunktet for advisering af forældreintra som ligger mellem 16-17  bibeholdes, da 

forældre så har mulighed for at se mailen efter arbejdstid og nå at  lave lektier. Det vil 

blive undersøgt om der er mulighed for at få to adviseringer 

Når lærere er syge opleves det at vikaren ikke er fagligt kompetent eller at mange 

timer aflyses. Skolen forsøger at vikardække bedst muligt. Det er dog svært at dække 

specialfag med liniefagslærere. Skolen forsøger at være opmærksom på at imødegå 

mange aflysninger i samme fag. 

Ad 280 Sidste nyt om folkeskolereform. (5 min). 

Aarhus kommune har lavet en ramme aftale med BUPL, FOA, og ÅLF. Parterne er 

enige om, at de i ønsker en dialog om folkeskolereformen.. 

Kommunen organiserer forløb for skoleledelsen omkring den nye reform og 

indfasningen heraf. 

Skolens ledelse vil forsøge at informere skolebestyrelsen løbende om reformen. 

Ad 281 Læsehandleplan PIXI udgave. 

Ros til den udarbejdede introduktion til forældrene om læsehandleplanen.   

Ad 282 Princip for klassesammenlægning. (30 min) 

Forslaget til ændringer for ”princip for pædagogiske klassesammenlægning” blev 

runddelt og debatteret. Ændringsforslag rettet ind i dokumentet. 

Det endelige princip kommer på dagsordenen til næste møde.  

Ad 283 Sprogbrug på bestyrelsesmøderne. (30 min).  

 Punktet udsat - Dette afholdes som et lukket punkt.  

Ad 284 Orientering fra ledelsen. (10 min) 

Personaleinternatet har været en stor succes. Arbejdet er et godt rygstød i forhold til 

skolens videre udvikling. Skolen har modtaget innovationsmidler til internatet. 

 Vi er for anden gang værter for kommunens lærerkursus – Skolernes fællesskaber. 

 Der arbejdes på at få ansat dygtige vikarer til forskellige vikariater på skolen. 
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 Der har været valg til SFO-forældreråd 

 Vi siger farvel til én ansat i SFO og en ny stillingen er slået op. 

Der har været lokal-distriktsmøde. Der var 16 foreninger mødt op. Mange bød ind på 

at styrke fællesskabet og forholdene for børn og unge i Harlev. 

I Harlev arbejdes der på en Multihal i Harlev – pt er der ikke afsat midler i det 

kommunale system til dette.  

Ligeledes arbejdes der også med en Multibane på skolen ”røde baner”. Skolen 

deltager i arbejdet, og der er søgt en pulje under DBU til projektet.  

 

Ad 285 Post til formanden (5 min) 

 Udsættes til næste møde.  

Ad 286 Eventuelt (5 min) 

Bo har været til en temadag om elektromagnetisk strålers indvirkning på eleverne i 

skolerne. 

Der var flere indlæg om trådløse teknologi. Bo’s konklusion er, at opsætning af 

trådløse netværk ikke kan siges at være væsentlige usunde. Elevernes mobiltelefoner 

er meget mere skadelige.  

Skolen har ikke fået lagt datoerne ind for skolebestyrelsesmøderne. 

Referent Dorthe Svenningsen 


