
 

 

 

 

 

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

 

Skolebestyrelsesmøde  

 

Den 14.04.20 klokken 16.30-19.00 

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 

 

Forældre suppleanter: Frantz Ertmann, Mette Brockmann  

Medarbejdere:  Jesper Hejndorf, Helle Iversen  

Ledelse: Christian Hellum, Brita Jensen   

Elever: Gustav og Frida Deltager ikke 

Dagsorden Referat Beslutninger  

Referent Brita Jensen  

Mødeleder Gry Bruun Mathiesen   
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

 Dagsorden godkendt 
Dagsorden genoptages ved næste møde. 
Mødet i dag bliver hovedsagelig ang. Corona 
og opstart 

16.30-16.35 
 

2. Nyt fra 

• Skoleledelse  

• Medarbejdere 

• Skolebestyrelse/forældre 

• Elever 

Corona og opstart 

 

CH orienterede om nedlukning og oplukning. 

Der er arbejdet hårdt i påsken både af 

rengøring, pedeller, lærere, pædagoger og 

ledelse.  

Der er arbejdet ud fra dels 

nødundervisningsregler og sundhedsstyrelsens 

forskellige og mange orienteringer.  

CH gennemgik sidste opdatering. 

Lokaler: 

16.35-17.00 

 

 

 

 



Det er muligheder for min. Afstand på 2m, der 

er afgørende for, hvor mange børn, der må 

være i et lokale. Derfor deles alle klasser i 2 

eller 3 grupper. Der skiftes ml. ude og 

indeskole. Indehold spiser i andre lokaler, så 

undervisningslokale rengøres inden nyt hold 

rykker ind. 

Toiletter: 

Alle klasser får tildelt et toilet, som kun de 

bruger. 

Håndvaske: 

Der er sat ekstra håndvaske op i både stor ig 

lille skolegård og på det grønne. Vejledning 

om god håndhygiejne vises første skoledag i 

alle grupper. Der er pictogrammer ved alle 

håndvaske og i klasserne 

Indetrafik:  

der laves trafikregler ( gå til højre…) på de 

lange gange 

Udeområder: årgangene er tildelt bestemte 

udeområder. Der er opstillet to festivaltelte 

samt skillevægge 

Aflevering: voksne må ikke komme ind på 

skolen og helst heller ikke i skolegårdene – 

ensretning rundt i gården 

Afhentning: eleverne følges til lille skolegård 

til aftal tid. 

Syge børn: 

Børn sendes hjem efter reglerne, der er ret 

strikse. Ingen børn på kontoret 

4.-5. klasse: 

Undervises på Christiansbjergcentret / hallen. 

Der er rigtig gode faciliteter både ude og inde. 

Store rum, så klasserne skal ikke deles så 

meget 

Klub: der accepteres også løbende tilmelding 

på trods af deadline i dag 

Hjemmeundervisning: 

Sårbar gruppe eller udelukkende pr. holdning. I 

denne uge hjemmeundervisning, men det 

formodes, at man selv kommer til at stå for 

hjemmeundervisning af børn, der holdes 

hjemme pga holdning.  

Børn, der selv er i risikogruppe / sårbare børn / 



barn af kronisk syge forældre 

(sundhedsstyrelsens vurdering) får 

hjemmeundervisning i en eller anden form. 

Specialklasser: 

Er i gene klasser med egne voksne 

Udskoling: 

Krestine holder teammøde med alle årgange. 

Der bliver endnu mere struktur i 

undervisningen f.eks. formodentlig med flere 

visuelle møder. 

Eksamen er aflyst i år, men årskarakter gives 

så sent som muligt. 

Det er uvist under hvilke former 9.kl kan holde 

afslutning. Besluttes af rådmanden. 

Undervisningens indhold: 

Det er anderledes undervisning, men efter 

cirkulæret for nødundervisning. Der er faglige 

ambitioner, men det er indenfor de mulige og 

anderledes rammer. 

 

Cromebooks kan godt bruges i sfo, men der er 

valgt udebaseret sfo 

Køleskabe – det undersøges om de lkan bruges 

Gennemgangen afstedkom en række spørgsmål 

og forslag, der diskuteres og svares efter bedste 

evne 

 

Noget helt andet: 

Håndværk og design får opgradering i forhold 

til tidligere aftaler, vi har fået flere penge!! 

Vi skulle på skolen finde projekter til ½ mill. 

Det er vi gode til… og har sendt ønsker ind. 

Vandbesparende toiletter og nyt lys. Dette vil 

gøre, at vores egne midler kan bruges til andet. 

 

Generel ros fra bestyrelsen til skolen 

Coronaarbejde  

 

3. Ny tildelingsmodel for skolerne, 

samt konsekvenser heraf. 

 

Orientering 

Orientering blev givet 17.00 - 17.10 

4. Bevægelse i undervisningen  17.10 – 17.40 



 

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 er udsat fra sidste mødeudsættes. 
Der har været tilbagemelding fra samtlige 
klasser 

5. Trafikforhold i forbindelse med 

ny institution. 

 

Opdatering 

 

 
Drøftet Gry og jens og Christian kontakter Lars 
Guldager, plan 

17.40 – 17.55  

6. Udskoling 

 

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

Pædagogisk leder Krestine Aaen 

inviteres til punktet 

 

 

Udsættes til næste møde 
17.55 - 18.40 

7. Eventuelt  

• 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 
 
 
 
 
 

 


