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FORHÅNDSGODKENDT AF  

SVEND OG ALLAN 

Tilstedeværende:  

Svend Ladefoged, Henrik Albrechtsen, Nadia 

Abdo, Karen Reitz, Lene Samsøe Andersen, 

Per Koldtoft Madsen, Sasja Laumann, Annet-

te Bonde,  

Allan Hjortshøj, Klaus Juul Sørensen 

 

Fraværende: Ulla Gad, Simon Fenger, Laila 

Nielsen 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  

FASTE PUNKTER 

A.1  

Godkendelse af dags-

orden 

 

A.2 

Godkendelse af refe-

rat 

 

A.3  

Orientering om SBFU-

sager  

 

A.4  

Kommende mødeda-

toer 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

 

Referat fra 28/1 blev godkendt. 

 

 

 

Kun dagsorden havde været diskuteret. 

 

 

 

27/4, 26/5, 17/6 

ORIENTERING 1 

B.1 

Regnskab 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaus præsenterede kort det foreløbige resultat for 2014, som blot 

manglede den endelige byrådsgodkendelse. 

Skolen præsterede et underskud på ca. 461 kkr. og havde derefter et 

akkumuleret resultat på ca. 1,75 Mkr. Overskuddet skulle delvis bru-

ges til nyrenoverede lokaler til faget Håndværk & Design. 

SFO præsterede et overskud på ca. 637 kkr. og havde derefter et ak-

kumuleret resultat på ca. 198 kkr. Resultatet var flot og betød, at SFO 

på et regnskabsår havde fjernet gælden og endda skabt et lille over-

skud. 

Annette fortalte, at aftenarrangementer plus længere åbningstid trak 

flere børn til. Aktiviteter skulle gøres mere synlige – også eftermid-

dagsaktiviteter. Det var tilladt for alle børn at komme på besøg, men 

de ikke-indmeldte børn kunne ikke deltage i eksterne aktiviteter og 

aftenarrangementer. Karen sagde supplerende, at SFO-tilbuddet gene-

relt var positivt modtaget, hvilket opbakningen også viste. Sasja anbe-

falede at lave opsamling på, hvad der trak, uden at det skulle være det 
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B.2 

Budget 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3 

Personalesituation 

2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eneste kriterie for aktiviteter. 

 

Klaus præsenterede det foreløbige budget for 2015, som i den nuvæ-

rende version var en forlængelse af budgettet for 2014 uden inddra-

gelse af nye aktiviteter som fx den fælles administration. I skoleåret 

2015-16 ville skolen igen kun modtage to børnehaveklasser, men til 

gengæld ville der komme to nye specialklasser. Indtægter og omkost-

ninger til den nye specialklasse forventedes at udligne hinanden. 

Det havde været vigtigt for skoleledelsen at styrke den pædagogiske 

del, og derfor var der lagt op til to yderligere lærerstillinger, der delvist 

skulle finansieres af ønsket om nedsat tid samt den gennemgang af 

omkostninger, som ledelsen havde foretaget, som havde betydet en 

nedjustering af forskellige budgetelementer.  

Klaus pointerede, at skolen med disse driftsinvesteringer ville få større 

udfordringer i de kommende tre år, hvor der skulle yderligere findes 

1% hvert år (~500kkr) i budgettet. 

Klaus pointerede, at budgettet p.t. ikke indeholdt udgifter til ombyg-

ningen, da beløbet endnu ikke var kendt som følge af udsættelsen til 

efter skoleårets start. 

Skolens budget viste i den nuværende udgave et minus på ca. 

140kkr., hvilket ledelsen accepterede som et træk på det akkumulere-

de overskud. SFO’s budget forventes at lande i et nul. 

Karen spurgte til forventningen om kantinens forbedrede resultat, og 

Klaus svarede, at det hovedsageligt var en forventning om en betyde-

ligt større omsætning i forbindelse med Holme-Rundhøj-festugen, men 

at ledelsen havde en forventning om en bedre økonomisk balnce set i 

lyset af de kommende års besparelsesplaner. 

På det kommende møde var det forventet, at et komplet budget kunne 

fremlægges til godkendelse. 

 

Allan forklarede, at ledelsen havde besluttet, at skolen skulle opkvalifi-

ceres med nye kompetencer, så skolen kunne leve op til folkeskolens 

krav om lærere med linjefag som undervisere. 

Det betød, at skolen forventede at skulle ansætte 4-5 lærere og 1 pæ-

dagog. De ekstra lærere og en pædagog skulle bruges til at give mu-

lighed for at give mulighed for maksimalt 26 lektioner, individuelle øn-

sker om nedsættelse af arbejdstid, opkvalificering af læringscentret og 

en ny specialklasse. 

Allan supplerede, at der var ikke yderligere behov for at skære i med-

arbejderstaben i SFO. 

Sasja tilkendegav, at der var stor forskel på de forskellige skoler, men 

at skolens ledelse var lydhør overfor nogle af de ønsker, som det pæ-

dagogiske måtte til forbedring af undervisningen og dens rammer. 

DRØFTELSER 

C.1 

Fælles samarbejds-

papir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan præsenterede det foreløbige samarbejdspapir, som var udarbej-

det af skolen. Det endelige produkt ville blive udleveret på papir, men 

selvfølgelig også tilgængelig elektronisk. 

Sasja efterspurgte, at SFO’ens traditioner blev inddraget. 

Lene efterspurgte, at specialklassernes særlige kommunikation blev 

nævnt i kommunikationsplanerne. Allan fortalte, at det havde været 

drøftet, men at det var fravalgt, fordi det ville medføre et helt ekstra 

dokument. Klaus foreslog, at ændringerne ift. specialklasserne blev 

medtaget. Derved var specialklasserne præsenteret som en del af den 

samlede skole, og ikke noget specielt. 

Klasseforældrerådene ville blive bedt om at komme med input til en 

inspirationsliste 
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C.2 

Holme-Rundhøj Fest-

uge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3  

Opfølgning på mødet 

med Rundhøjskolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.4  

Samarbejdet med 

SFO-forældrerådet 

 

 

 

 

 

C.5 

Arbejdsgruppen 

 

 

 

 

 

C.6 

Principper for lån af 

skolens lokaler 

 

 

Allan fortalte begejstret, om det største arrangement, han havde væ-

ret med til at arrangere. Holme-Rundhøj inddrog alle mulige forskellige 

parter som Kunstner-Gården, Holme Kirke mv. 

Der skulle afvikles 5 stjernearrangementer, hvor en institution står for 

ét arrangement hver dag i ugen. Holme Skole skulle være vært for 

afslutningsfesten som et musikarrangement. Derudover var der tale 

om bl.a. et karneval, en grøn-dag på Peter Sabroesminde, motions-

banko, midnatsgudtjeneste mv. 

Karen fortalte, at der var afholdt et forældremøde. Desværre dukkede 

ingen af de 4 tilmeldte op, men der blev diskuteret forskellige idéer: 

fælles morgensang (hyggeligt da Mike spillede), flashmobs, dans og 

kor. Desuden var der behov for, at forældrene kunne spise de forskel-

lige aktivitetsområder. 

 

Svend efterspurgte, om holdningen til samarbejdet med Rundhøjskolen 

efter mødet. Nadja var lidt skuffet over indholdet, så der var for me-

gen orientering og for lidt drøftelse. Karen bekræftede denne holdning. 

Henrik sagde, at det for ham var vigtigst, at der ikke var to skoler, der 

bekæmpede hinanden, men faktisk ville hinanden. 

Sasja fortalte, at lærerne havde svært ved at forholde sig til, om der 

kunne skabes en linje med potentiale for flere elever. 

Svend pointerede, at der var en masse tekniske spørgsmål, der skulle 

afklares iht. folkeskoleloven fx hvilken skole skal eleverne tilknyttes. 

Det kunne kræve dispensationer. 

Allan bekræftede, at det indtil videre var besluttet, at projektet kun 

omfattede 8.-9. årgang, og der var en udfordring med at få defineret 

rammerne for 7. årgang i den kontekst. Svend supplerede, at han ger-

ne så 7. årgang som et forberedelsesår. 

Henrik og Svend ville deltage som Holme Skoles repræsentanter. 

 

Oprindelig havde skolebestyrelsen besluttet ikke at have et SFO-

forældreråd som følge af den oprindelige beslutning fra Byrådet. 

Men efter en kovending på den beslutning er SFO-forældrerådet gen-

indført som platform. Laila havde foreslået, at skolebestyrelsen som 

tidligere praksis afholdte et årligt fællesmøde med SFO-forældrerådet. 

Det blev aftalt, at næste møde blev afviklet efter det kommende sko-

leårs start, når der var valgt et nyt forældreråd. 

 

Svend efterspurgte, om arbejdsgruppen ønskede andre ressourcer i 

spil. Karen og Henrik afviste behovet umiddelbart, men Henrik lagde 

op til et fællesmøde mellem skolebestyrelsen og klasserådene som en 

fast praksis og en del af skoleårets rytme. Det skulle ikke kun være 

envejs-kommunikation, men også til et arbejdende møde. 

Det blev foreslået som et møde i starten af oktober eller november. 

 

Skolebestyrelsen drøftede lån af skolens lokaler udenfor skoletiden. 

Klaus fortalte, at Sport&Fritid som udgangspunkt administrerede loka-

lerne fra kl. 15 til næste skoledag mht. udlån til fritidsbrugere, men 

skolen kunne og ville gerne støtte op om arrangementer omkring klas-

sen, som kunne medvirke til større trivsel, herunder arrangementer for 

klasseforældre. 

Allan supplerede, at det ikke var muligt at administrere udlån til børne-

fødselsdage, konfirmationer mv., hvor kernen i udlånet ikke var i en 

klassesammenhæng. 

På opfordring blev det aftalt, at lån af lokaler blev tilføjet som punkt i 

samarbejdspapiret (se C.1) 



 

Side 4 af 4 

ORIENTERING 2 

D.1 

Status linjeopdelt 

udskoling 

 

D.2 

Gåbusser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3 

Koordineret indsats 

ifbm. skilsmisser 

 

 

 

 

D.4 

Omorganisering af 

specialklasserne 

 

 

 

 

D.5 

Orientering om kom-

mende besøg i Onta-

rio 

 

 Allan fortalte, at den store udfordring lige nu drejede sig om ambiti-

onsniveauet på den nye science-linje. Der var stort behov for at tage 

nogle beslutninger, for ellers kunne projektet ikke komme i mål. 

 

Klaus berettede om projekt Gåbusser, som var et projekt udviklet af 

bl.a. Dansk Skoleidræt i samarbejde med nogle fonde, institutioner og 

kommuner. Idéen var at sende en gruppe børn samlet til skole som en 

skolebus via en fastlagt rute. I dette tilfælde var chaufføren en større 

elev fra 6. eller 7. årgang, som var udvalgt efter en ansøgningsproces. 

Chaufførerne havde fået en uddannelse, og forældrene for hhv. chauf-

fører og passagerer blev bekendt med reglerne. Som forælder kunne 

man følge gåbussen via ForældreIntra, ligesom der blev sendt en mail 

eller sms, når passageren var frem ved skolen eller ikke stiger på om 

morgenen som forventet. Indtil videre gjaldt tilbuddet kun for 0.-3. 

klasse og kun om morgenen. 

P.t. var der kun chauffører til én rute (fra Håndværkerparken via Kal-

kærparken). De potentielle forældre blev indkaldt til et orienterings og 

tilmeldingsmøde i uge 13. 

Skolebestyrelsen udtrykte begejstring over initiativet. 

 

Allan fortalte, at skoleledelsen var blevet opmærksom på en særlig 

problematik ifbm. børns situation i skilsmissesituationer. Og det var 

drejede sig om flere børn end tidligere, da op til 44,6% af gifte par i 

dag som landsgennemsnit blev skilt. Allan supplerede, at det var en 

problematik, som ikke havde været i særlig fokus, men krævede en 

særlig indsats. 

 

Allan fortalte, at specialklasserne ifølge folkeskoleloven var stillet over-

for de samme faglige krav som normalklasserne. For at støtte dette 

havde skoleledelsen besluttet at opløse den særlige organisering af 

specialklasser og lade klasserne og deres lærere indgå i de respektive 

afdelinger. Dog ville der stadig være behov for særlige tværgående 

projekter på tværs af specialklasserne.  

 

Allan fortalte, at den pædagogiske skoleledelse og skolens faglige vej-

ledere sammen med andre skoler i Aarhus og Randers kommuner skul-

le på besøg i Ontario, Canada for at høre mere om deres erfaringer 

med målstyret undervisning. Turen var delvist finansieret af det udvik-

lingsprojekt, der var sponsoreret af A.P.Møller-Fonden. 

EVENTUELT 

E. 

Forslag til punkter på fremtidige møder: skolens kommunikation, pæ-

dagogiske læringscentre. 

 

Klaus opfordrede, at forældrene fandt en repræsentant til det nye kan-

tineudvalg. Karen ville finde en repræsentant. 

Sasja fortalte om det meget engagerede ”lille” elevråd, som var fuld af 

lyst til initiativer, der kunne gøre skolen bedre. 

 

 

ToDo 

Klaus Retningslinjer for brug af skolens lokaler 

 


