
 

 

 

 

 

Katrinebjergskolen 
Katrinebjergvej 60, 8200 Aarhus N 
E-post: kat@mbu.aarhus.dk 

 

Skolebestyrelsesmøde  

Onsdag 
Den 05.02.20 klokken 17.00-19.15 

Mødet afholdes på biblioteket 

 
 

Mødedeltagere  Afbud 

Forældre:  
 

Peter Hansen, Gry Bruun Mathiesen, Zara Ann 
Stokholm, Diana Hansen, Lasse Ljungholm, 
Jens Gylling Jørgensen, Stine V Tobiesen 

Peter, Zara, Diana, 
Stine 

Forældre suppleanter: Frantz Ertmann, Mette Brockmann  

Medarbejdere:  Jesper Hejndorf, Helle Iversen Jesper 

Ledelse: Christian Hellum, Brita Jensen   

Elever: Gustav og Frida Frida 

Dagsorden Referat Beslutninger  

Referent Brita Jensen  

Mødeleder Gry Bruun Mathiesen   
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

 Dagsorden godkendt 17.00-17.05 
 

2. Nyt fra 

• Skoleledelse  

• Medarbejdere 

• Skolebestyrelse/forældre 

• Elever 

Skoleledelse: 

Der har kørt proces i forhold til at omlægge 

andre lokaler i kælderen b.l.a. håndarbejde til 

håndværk og design. Skulle være klar til brug i 

nov. 

Der planlægges ligeledes flere 

lærerarbejdspladser 

De små toiletter på gangene renoveres og 

opgraderes visuelt.  

Boksen nyindrettes og tilpasses, så indretning 

understøtter det pædagogiske arbejde 

Kloarkeringsarbejdet fortsætter. I forbindelse 

med skader i Mood og billedkunst efter 

gravearbejdet skal der nyt gulv og væg i 

17.05-17.20 

 

 

 

 



lokalerne 

 

Personale: 

Der arbejdes med ro i klasserne og på gangene 

i skoletræningen. HI skynder på børn, der er 

sent på den. 

HI oplever generelt, at børns penalhuse ikke er 

i orden. En lille ting til stor irritation. 

HI oplever mere ro på gangene. 

( Kunne en ide være at huske på dette i AULA) 

 

Bestyrelse: 

 

Elever:  

Der er talt om valgfag som man skal op til 

eksamen i.  

CH:Alle elever skal have et af disse fag, derfor 

er der ikke ressourcer til at udvidde fagrækken. 

Dette vil blive i ungdomsskoleregi 

Man har talt lidt om, hvordan man kunne 

”muntre” dagen lidt op i den mørke tid.  

Der har været drøftet, om en mere pausetid 

kunne ligge sidst på dagen.  

CH: fortæller, at man godt kan ændre på 

pausetid. Opfordring til at elevrådet kuan 

arbejde videre med emnet. 

 

3. Ny tildelingsmodel for skolerne, 

samt konsekvenser heraf. 

 
Vedtaget i går hos rådmanden efter 
behandling i børn- og ungeudvalget. 
Man går over til klassebaseret tildelingsmodel. 
Der nedlægges 34 klasser samlet i Århus.  
I den nye model er der en ekstra tildeling på 
30 mill.  
De præcise tal for den enkelte skole er endnu 
ikke meldt ud. Dette sker først i uge 9. 
Tildelingen i forhold til visitering til 
specialklasser er ændret.  
For Katrinebjergskolen betyder det en 
nedgang i tildeling.  
Pt. ser det ud til, at vi forlods mangler ca 
600.000 i indtægter plus 31 lærertimer at 
dække. Aktuelt kan det betyde 

17.20 - 17.50 



klassesammenlægninger.  
Det diskuteres om Nest klasser indgår på ret 
vil i tildelingen. CH har problematiseret den 
del op i systemet. 
Det diskuteres om bestyrelsen skal på banen 
for at hjælpe med, at der i tildelingen tages 
tilstrækkeligt hensyn til Nest.  
CH orienterer bestyrelsen i mail i uge 9, når 
der er nyt. 
 
 

3. Bevægelse i undervisningen 

 

Som aftalt på sidste møde drøftes 

bevægelse i undervisningen. Hvert 

team har svaret på to spørgsmål: 

1) Når i 45 minutters 

bevægelse om dagen? 

2) Beskriv en tilfældig uge. 

 

Dialog 

 
Punktet udsættes. 
Der har været tilbagemelding fra samtlige 
klasser 

17.50 – 18.15 

4. Trafikforhold i forbindelse med 

ny institution, samt rapport for 

ombygning. 

 

Opdatering 

Bilag er udsendt 

 

Gry har haft kontakt til Lars Guldager i forhold 
til status på trafiksituation i forbindelse med 
nybyggeri. 
Gry har ligeledes talt med Lars Guldgers chef 
vedr. helhedsplan for byggeri, renovering og 
trafiksituation mm. Han er gjort opmærksom 
på, at bestyrelsen ønskes inddraget i og 
orienteret om helhedsplan. Det er lovet, at 
bestyrelsen inviteres til møde...snart! 
 

18.15 – 18.30  

5. Kvalitetsrapport 

 

En gennemgang af 

kvalitetsrapporten. 

 

Bilag medsendes. 

 

 

 

CH gennemgik kvalitetsrapporten  

 

Rapporten er en samlet rapport for hele 

området 6-18 år. Man kan ikke gå ind i den 

enkelte skoles forhold. 

 

Hovedtemaer i rapporten er læringsmiljøer, 

fravær og … 

Katrinebjergskolen er positivt nævnt i for Nest 

18.30-18.40 



flere steder. 

Mht karakterer, er skolen knap så positivt 

nævnt, da der scores under forventeligt i 

forhold til socioøkonomiske parametre 

 

Da rapporten beskæftiger sig med hele 

kommunen, er det svært at udarbejde 

høringssvar. Der sendes ikke høringssvar fra 

Katrinebjergskolen.   

 

6. Temaer på bestyrelsesmøderne 

i 2020 

 

En drøftelse af temaer i 2020,  

 

• Trivsel gennem læring  

• UUV hvad og hvordan 

• Hvordan skal udskolingen se ud på 
Katrinebjerg? Hvordan gør vi 
indskolingen interessant. Hvordan 
aktiveres forældrene igen i udskolingen 

• Madordning 

• Tilbageblik på emner/ status på / 
evaluering af punkter, der har været 
oppe på tidligere bestyrelsesmøder 
 

 

18.40 – 19.00 

7. Eventuelt  
   Jens problematiserer, om det bør drøftes på 
hvilke områder skolen er ”særlig” p.g.a. Nest 
klasser. Hvor har det betydning for div. tests, 
undersøgelser og målinger. 
 
Jens har læst rapporten om læsning i 
forældreblad fra ”skole og forældre” 
Der efterlyses forslag til hvordan man læser / 
træner med sit barn hjemme. En 
værktøjskasse? Hvordan skal der arbejdes 
med læsning i skole og hjemme? Motivation i 
forhold til læsning. Kunne læsebegrebet 
udvides?  
Overordnet hvordan kan vi som skole arbejde 
med og formidle viden om læsning                                       
 

19.00-19.15 
 
 
 
 
 

8. Lukket punkt 

 

- P.plads. der aftales et særligt tilsyn på 
p pladsen. Ledelse og pedeller er på 

 



 opgaven lige efter ferien. 
- En ”bødelignende” seddel kunne 

sættes i vinduet  
- På næste møde orienteres om turen til 

NYC i marts 
- Der kommer personale ud og 

orienterer om Nest på den nye 
Vestbyskole 

- Beder skole bliver ny Nest skole med 
klasser for elever med adhd 

- Der er aftalt undervisning i Nest med 
årborg kommune 

 


