
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
Torsdag den 21. marts 2019 

 

 

A. GENERELT - FASTE PUNKTER  

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendes. 

2. Kommende mødedatoer 

29/4 og 13/6 
 
B. BESLUTNINGSPUNKTER  

1. Mobilpolitik 

Ved skolens ledelse. Formanden for det store elevråd deltager under dette punkt.  
 
Handlinger og evalueringer frem mod udarbejdelse af mobilpolitik: 
Vi har lavet en prøvehandling ’Mobileksperimentet’, hvor elever i udskolingen i januar 
afleverede deres telefon i en kasse om morgenen.  
 
Vi har fået input fra elever, elevråd, forældre og personale omkring forsøget: 
Lærerne havde en oplevelse af, at eleverne blev mindre forstyrret og det var nemmere at få 
dem aktiveret i undervisningen. De havde indtryk af, at eleverne var mere sammen om noget 
andet i frikvarteret.  
Udfordring: det tog tid at få samlet telefoner ind og bragt på plads i et andet lokale.  
 
Eleverne havde mere negative tilbagemeldinger (via spørgeskema). Nogle elever fremhævede 
dog også positivt, at der var mere ro i timerne og mere socialt samvær i frikvartererne. 
Udfordringer: De manglede telefonen i faglige sammenhænge fx ordbog, lommeregner, Kahoot 
– det var mere besværligt og tidskrævende med pc’en. Manglede mulighed for at betale med 
Mobilepay i kantinen. Brug af sociale medier foregik på pc i stedet. Der blev snydt (to telefoner 
med i skole).  
 
Elevrådet havde samme tilbagemelding som eleverne samlet set.  
Elevrådsformanden havde dog den oplevelse, at de snakkede mere sammen end før. Han 
fremhæver også, at selvom der var snyd med at have flere telefoner med, var konsekvensen ikke 
værre, end at de stadig ikke havde telefonen fremme i timerne.  
 
Forældrene var samlet set MEGET positivet overfor tiltaget.  
Udfordringer: Manglende mulighed for at kunne komme i kontakt med børnene i løbet af 
skoledagen. At børnene ikke kan betale med MobilePay i kantinen. Nogen få fandt forbuds-
tilgangen problematisk – de ønskede i stedet en dialogbaseret tilgang til mobilbrug i skolen.  



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Kantinen: Baseret på faldet i januars omsætning, vil det samlet betyde et fald i salget på 80.000 
kr. pr. år i kantinen, hvis det ikke er muligt at betale med MobilePay.  
 
Ledelsen har ud fra de input, der er kommet arbejdet videre med at lave en samlet mobilpolitik 
for skolen.  
 
Indtil videre arbejder de med følgende, som de håber kommer til at gælde fra 1. maj. 
 

• Regler for 0.-2. klasse: Eleverne har ikke telefon med i skolen. Klassetrinnene er valgt ud 
fra vores erfaring med, hvornår telefonerne begynder at fylde for eleverne.  

• Regler for 3.-9. klasse: Telefonen må ligge i tasken, men slukket eller på flytilstand. De 
må have den fremme i spisefrikvarteret bl.a. af hensyn til kantinen.  

 
I forslaget er der lagt vægt på, at tilgængelighed er vigtigt – mobilen skal ikke være for langt 
væk, når der er brug for den i undervisningen.  
Når ’kasseløsningen’ indtil videre valgt fra, er det primært ud fra potentielle problematikker med 
tyveri og telefoner, der går i stykker. Vi har erstatningsansvar, nå vi har samlet dem ind, men 
ikke når de ligger i elevens taske. Desuden oplever lærerne det som tidskrævende. 
Ledelsen mangler at afklare handlemuligheder, hvis reglerne ikke bliver fulgt. Blandt andet hvad 
vi må/kan ifølge Børn og Unges jurister.  
 
Skolelederen understreger vigtigheden af at være landet et sted, som balancerer mellem 
skolens ønske om at få mobilerne ud af undervisningen og elevernes oplevelser af udfordringer. 
Når politikken kommer ud, skal vi huske at formidle til eleverne, at den er et udtryk for, at vi 
tager deres stemme alvorligt.  
Elevrådsformanden er enig i, at det er en god løsning, som er en fin balance mellem elevernes 
ønsker og skolens ønsker.  
 
Bestyrelsen bakker op om det fremlagte forslag. Ledelsen vil overveje, om 3. årgang skal med i 
den yngste gruppe af hensyn til eventuelle udfordringer i sfo-tiden, hvor 3. årgang er sammen 
med 0.-2. kl.  
 
Det besluttes, at skolen prøver det nuværende forslag af i en periode (fx frem til efterårsferien 
eller juleferien) – og så evaluer på, om der skal laves justeringer.  
 
Politikken kommer ud til forældrene snart; ledelsen informerer løbende skolebestyrelsen om 
status på implementeringen.  
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

C. INFORMATIONS- OG DRØFTELSESPUNKTER  

1. Paragraf 16b (og tilføjelsen 16d) 

Der er et lovforslag, som ændrer på betingelserne for brugen af §16b. Ledelsen orienterer.  
 
Lovforslaget lyder bl.a. på at §16b kun bruges på mellemtrin og i udskolingen og kun til 
’planlagte indsatser’. I indskolingen nedsættes ugens undervisning med tre lektioner og så kan 
man søge om brug af paragraffen som tidligere.  
Vi ved pt. ikke, om forslaget bliver vedtaget, men fra øverste ledelse er sendt det signal, at 
skolerne godt kan planlægge efter en vedtagelse.  
 
Derfor kigger vi sammen med alt pædagogisk personale på, hvordan vi kan arbejde med faglige 
løft over hele skoleforløbet. Vi vil næste år rette spotten mod: 

• Årgangskonferencer to gange årligt (mod tidligere en gang/år).  
Fokus: hvad er der fagligt brug for i de enkelte klasser?  

• Tidlig indsats i ’afd. 1’ – forebyggelsesstrategier og vejlederteams.  

• Yderligere fagligt fokus på vores to-voksen-timer  

• Kvisten. (Indsatser til børn der har det svært i klasserne. Fx trivsel, relationer.) 
-Fremover mere fokus på faglighed også.  

2. Processen om overgangen til 2-spor  

Demografien viser, at der ikke bor børn nok i distriktet til tre spor.  
Forvaltningens prognoser viser dog, at vi om en årrække igen bliver en 3-sporet skole, så det har 
de bedt os om at planlægge efter, da vi skulle komme med input til evt. lokalefællesskab med 
Klubben Holme Vestergård. Vi ved ikke, hvornår den proces afsluttes.  
 
Vejen mod to-sporet skole:  

• Det har været igennem MED-udvalget af flere omgange. 

• Der er holdt afklaringssamtaler med de medarbejdere, der ønskede det.  

• Der er givet forældreinformation via nyhedsbrevet Holmegangen. 

• Der er sket opstart af det kommunale ’Stærkere Læringsfællesskaber’, hvilket passer 
godt ind skolens proces med ændring af organisationen.  

• Den oprindelige proces ’Vision 2023’, som bl.a. havde fokus på fysiske rammer, er 
skrinlagt.  

 
Der er mobilitetsdage (mulighed for at søge internt opslåede stillinger i Børn og Unge) fra 29. 
marts til 5. april. Først der kan skolen begynde at lade brikkerne for næste år falde på plads.  
Ditte kommunikerer snart ud igen til alle forældre omkring, at skolen fra næste år er i to 
afdelinger.  

3. Administrative fællesskaber 

Vi hører nyt i sagen om de administrative fællesskaber. Ved skolens ledelse. 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Byrådet har besluttet at:  

• Der laves 23 administrative og byggetekniske fællesskaber for skoler/dagtilbud  
(Nu er der 45)  

• Der laves ét administrativt fællesskab for FU 

• Der laves administration på de to specialskoler (Langager og Stensager)  
 
Holme Skole er allerede i administrativt og byggeteknisk fællesskab med Holme-Rundhøj 
Dagtilbud. Fra 1. august 2019 lægges vi sammen med Rundhøjskolens 
administration/byggeteknisk.  
Indtil videre bibeholder de to administrationer den fysiske placering på de to skoler; det er den 
fælles leder, der skal flytte sig mellem de to lokationer.  
 
Den 8. maj får alle administrative ledere besked om, hvem der skal fortsætte og i hvilken 
administration.  
De administrative ledere skal referere til en chef i forvaltningen, men ansvaret for budgettet 
ligger stadig på den enkelte skole/dagtilbud.  
Der bliver en minimumsmodel for opgaveløsningen – og der vil være tilkøb til opgaver, som ikke 
laves på alle skoler. Fx vikardækning og kommunikationsopgaver.  

 
 
D. BUDGET  

1. Budget 2019 mv. 

Ved skolens ledelse. Under punktet deltager endvidere vores kolleger fra SFO-rådet. 
 
Skolens regnskab for 2018 
Forventet budget for 2018 var samlet ca. 44.694.000 kr. inkl. en lang række ekstrabevillinger.  
Byrådet godkender regnskabet i april måned – men pt. ser det ud til, at vi får et samlet plus på 
295.627 kr. (indregnet underskud fra sidste regnskabsår)  
 
Kommentarer til regnskabet:  
Mindre forbrug til:  

• Skoleudvikling – bl.a. fordi der var afsat penge til ombygning af administrationen, som vi 
ikke har brugt pga. udsigten til en sammenlægning. 

• Udgifter til elevaktiviteter er holdt lidt tilbage – de tilføres næste år.  

• Udgiften til renovering af toiletter er flyttet til 2019 

• Peter Sabroes Minde er droppet som projekt i syd, så det skal vi ikke længere betale til.  
 
Merforbrug:  

• Løn til undervisning – bl.a. pga. timelønnede vikarer og mange barsler i 2018  

• Administration – forvaltningen har ombygget den måde, vi skal afregne IT på. Vi får en 
del af pengene retur senere. 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

SFO’s regnskab for 2018 
SFO’s samlede budget 2018 var på ca. 6.525.000 kr. – det er baseret på antallet af børn i 
december året før. Det justeres løbende ifht børnetal, men hos os ligger det stabilt.  
Vi er kommet ud med et overskud på knapt 500.000. Med indregnet underskud fra 2017, giver 
det et samlet resultat med et overskud på 324.931 kr. 
Det gode resultat er udtryk for, at vi ingen langtidssygdom har. Og der har endda været råd til at 
ansætte en pædagog mere.  
 
Skolens budget for 2019 
Budgetter er ca.  44.379.000 kr. -Forventet resultat er at vi går i nul. 
 
I budgettet kan ikke indregnes: 

• Konsekvens af administrative fællesskaber 

• Effekten af revideret folkeskolelov (eftersom den ikke er vedtaget endnu) 
 
Budgettet er lavet på baggrund af: 

• Skolens forbrug historisk set 

• Opjusteret budget til undervisningsmidler  

• Skole/hjem-udgifter og tolkebistand er trukket ud af uv-midler 

• Alle pc’er falder under fastsat it-afregningsmodel 

• To lærere til omplacering, 1 lærer flyttes fra normal- til specialklasse.  

• Ny 4.-5. klasse i specialafdelingen 

• Ændret betaling mellem skole og sfo – sfo’ens budget rummer ikke længere 
administrationsudgifter.  

 
Dagtilbuddet betaler for administration og byggetekniske fællesskaber – derfor fremgår det som 
en indtægt.  
 
I forhold til vikarer: ledelsen vil analysere på personalefraværet. Hvorfor ser det ud, som det 
gør? Er det kurser, er det sygdom, er det møder? Er der forskel på afdelingernes sygefravær? I så 
fald -hvorfor mon?  
På baggrund af det vil ledelsen prøve om de kan finde en bedre model ifht. fravær og 
vikardækning.  
 
SFO’s budget for 2019 
Forventet forbrug i 2019 er 6.161.900 kr – vi regner med at gå ud af 2019 med et plus på ca. 
41.000 kr.  
 
Bestyrelsen har ingen bemærkninger til budget og regnskab for hverken sfo og skole. 
Bestyrelsen godkender regnskab og budget.  
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
C. EVENTUELT 

• Der er generalforsamling i Skole og Forældre Aarhus efterfulgt af gratis temaaften den 28. 
marts kl. 16.30-20.30 på Frydenlundskolen. 

 

• Det er igen et problem om morgenen for forældre og børn i specialklasser, der kommer i bil 
og taxa, at øvrige forældre parkerer der. Klaus kigger ned nogle morgener og minder om, at 
Gårdens p-plads er forbeholdt specialklasserne.  

 

• Vi er i gang med at skrive nye tekster til skolens hjemmeside, som fornyes, når AULA 
kommer. Blandt andet ’hvordan fungerer skolebestyrelsen’. Vi vil gerne have jeres feedback.  

 

• Janne og Marie er sammen med en forælder fra Holme-Rundhøj Dagtilbud i gang med 
projektet i Omdrejningspunktet – et samarbejde med Urban Goods og Borgmesterens 
afdeling. Det er besluttet at lave en prøvehandling med udgangspunkt i trafikken på 
Hjulbjergvej. Det bliver en lille kampagne, hvor vi vil nudge forældre og andre til at være 
mere opmærksomme på at sænke farten.  
Målet er en adfærdsændring til gavn for børnenes sikkerhed. Gruppen arbejder med at få 
børnene i spil fx i små videoer.  Der er oplæg til at der på sigt muligvis skal laves cykelsti, 
men det er ikke endeligt besluttet.  

 
Ledelsen vil gerne byde ind med tilstedeværelse på Hjulbjergvej, de morgener hvor 
kampagnen kører. Grupper håber også på deltagelse fra resten af skolebestyrelsen.  

 
 


