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Referat – Møde  

Tirsdag den 19. marts 2019 

 
Deltagere: Finn Hviid, Anton Rasmussen, Henrik Dalgaard, Martin Trærup, Chris Christoffersen, Gitte 

Jensen, Lise Lundgaard Jensen, Claus B Sørensen og Lars Mølgaard 

Afbud: Peter Hvidgaard, Lonnie Christensen og elever 

Dagsorden er udarbejdet af Peter Hvidgaard 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og godkendelse af referat fra sidste møde 

Formål: At dagsordenen godkendes, valg af ordstyrer og referat underskrives. 

Fremgangsmåde: Bestyrelsens underskriver referat.  

Tid: 5 minutter. 

Referat og dagsorden godkendt. 

 

2.  Kort nyt fra elevrådet. 

Formål: Orientering om elevrådet 

Tid: 5 minutter. 

Ikke noget nyt fra elevrådet 

 

3.  Drøftelse og beslutning – Forslag til principarbejde. 

Formål:  Forslag om struktur for grundlag for principarbejdet. 

Fremgangsmåde: Udvalget præsenterer forslag til skabelon og struktur for principarbejdet.    

Bilag: Udleveres på mødet. 

Tid: 60 minutter. 

Den nedsatte gruppe har afholdt et overbliksmøde. På mødet drøftede de - skabelon, hvad gør andre skoler 

og hvad har vi og hvilken rækkefølge skal det videre arbejde laves i. 

Oplæg til skabelon – var lidt svært, samtidigt med det er et godt afsæt. 

Udvalget kunne godt tænke sig at lave/opdatere en vision for skolens arbejde og rammen for arbejdet. 

Udvalget har læst Vibys skoles pjece, og synes den er spændende. 

Visionssnak vil være hensigtsmæssig, og må gerne tænkes igangsat. 

Skabelon – godkendt som fælles afsæt. 

Udvalget fortsætter arbejdet med princippet om klasseændringer. 
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Nyt udvalg med Finn, Chris og Peter kigger på Antimobbe-princippet. 

Holdningsdebat på et eksemplarisk princip – men udsat til senere og efterfølgende drøftelse og arbejde. 

 

4.  Drøftelse - Indhold til fællesmødet med SFO-forældrerådet. 

Formål:  Hvilke tema skal være afsæt for drøftelsen med SFO-forældrerådet. 

Tid: 10 minutter. 

Skolebestyrelsen vil gerne føre tilsyn med SFO-en. Udgangspunktet er den konkrete hverdag. 

SFO-princippet afventer et senere tidspunkt for igangsættelse. 

 

5.  Orienteringspunkt – Orienteringspunkt om vinduesudskiftning i fagfløjen og adm. fløjen. 

Formål:  Orientering om den forestående vinduesudskiftning på skolen som har afsæt i PCB-

renoveringsplanen.   

Fremgangsmåde: Orientering og informationsstrøm. 

Tid: 10 minutter. 

Orientering givet. Drøftet hvorledes der skal informeres, da det igen vil betyde en periode med mindre plads 

på legepladsen. 

Start 15/4 i adm- fløjen, derefter fagfløjen med billedkunst og sluttende i fysik-enden (efter forårets 

eksamen). Projektet skal være afsluttet til august. 

------ 

6.  Orientering/beslutning – Opdateret budget for 2019, samt betydning for skoleårets planlægning. 

Formål:  Med afsæt i sidste møde er der arbejdet videre med budgettilpasninger. Præsentation af 

disse. Konsekvensvurdering og information om tiltag der igangsættes nu. 

Fremgangsmåde: Ledelsen orienterer. Drøftelse af indkomne spørgsmål til budget 2019. 

Tid: 30 minutter. 

Budgettet godkendt med de ændringer der er sket siden sidste møde. 

Orienteret om betydningen på skolen – både i forhold til klasseantal og personalemæssigt. Bestyrelsen 

bakker op om skolens planer.  

Fælles drøftelse af specialklasser og økonomi. Næshøjskolen har – som hovedparten af Aarhus skolerne – et 

stor gab mellem midler tildelt til køb af specialklassepladser og det aktuelle forbrug på samme. Dette 

merforbrug presser i høj graden af mulige løsninger i forhold til skolens almindelige klasser.  

Der igangsættes en sammenlægning af 6. årgang nu. 

 

7.  Orienteringspunkt – Nyt fra ledelsen. 
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Formål:  Information til bestyrelsen fra ledelsen.   

Fremgangsmåde: Information fra skolen.  

Tid: 10 minutter. 

Orientering om whistleblower brug mod Næshøjskolen og klagesager rettet mod skolen. Det forventes at der 

vil være høring hos skolebestyrelsen på kommende møde. 

Stærkere læringsfællesskaber – hele Aarhus er nu i gang. Det ser spændende ud og vil helt naturligt fylde i 

hverdagen. 

Planlægningen – skolen fintæller i forhold til overtallighed. Dette betyder også 2 planer. 

Ny folkeskolelov – vi planlægger med det kendte vedtages (også det som pt kun er undervejs). 

Der skrives på ny hjemmesidetekst 

HI&K har gang i et nyt spændende projekt om ”Sundhed i oplandet” 

Natteravne låner skolen til generalforsamling 

Brandsyn – som altid nogle mindre anmærkninger – bla det orkester der låner lokaler i kælderen. 

Terminsprøver er afviklet i 9. klasse – fungerede fint 

 

 

8. Evt. 

Input til næste møde: 

 

 


