
 

 

 

 

 

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

 

Skolebestyrelsesmøde  

 

Den 05.10.20 klokken 16.30-19.00 

Mødet afholdes på Teams 

 

 

Mødedeltagere  Afbud 

Forældre:  
 

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

Peter, Diana 

Forældre suppleanter: Frantz Ertmann, Mette Brockmann Mette 

Medarbejdere:  Jesper Hejndorf, Helle Iversen  

Ledelse: Christian Hellum, Krestine Holst Aaen  

Elever:  Ikke valgt endnu 

Dagsorden Referat Beslutninger  

Referent Krestine Aaen  

Mødeleder Gry Bruun Mathiesen   
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

 Godkendt 16.30-16.35 
 

2. Nyt fra 

• Skoleledelse  

• Medarbejdere 

• Skolebestyrelse/forældre 

• Elever 

 

 

Skoleledelse: 

Ansættelse af Pædagogisk leder: 

Vi har haft et ansættelsesudvalg samlet og har 

fået i alt 25 ansøgninger. Vi kaldte 4 til samtale 

og arbejdede videre med to ansøgere. Vi 

udvalgte en kandidat, som desværre endte med 

at sige nej. Vi mødes i udvalget på onsdag og 

tager fat i det igen.  

 

Ansættelse af Fritidspædagogisk leder (SFO) 

24 ansøgere og ansat en leder.  

 

16.35-16.50 

 

 

 

 



CH orienterer om at Jan Kirkegaard (leder af 

PPR) er gået på pension, derfor har CH lavet 

de aftaler der er gældende for en flerårig 

periode.  

 

Budget 2021: sammenslutningen af 

skolebestyrelser har lagt pres på i 

budgetforhandlingerne.  

5 skoler i Aarhus er valgt ud til at få mange 

penge til renovering og udbygning, her er 

Katrinebjergskolen heldige at vi har fået 90 

millioner kroner sammen med 

Skovvangsskolen.  

 

H&D: arbejdet med at lave lokalerne er gået i 

gang og vi glæder os til at få de nye lokaler i 

brug.  

 

Parkeringsforhold: pr. 1.januar opstarter 

byggeriet med den nye børnehave og håbet er 

at der, inden da, er parkeringspladser klar til 

personalet, ny kiss and ride og 

forældreparkering.  

 

Bestyrelsen har været i kontakt med 

Østjyllands politi om trafikforholdene omkring 

skolen, både ift. de nuværende tilkørsels- og 

parkeringsforhold og de kommende, når 

dagsinstitutionen er bygget. 

 

Personale: Jesper fortæller at han er igennem 

samtaler med alle de nyansatte og at de er 

glade for at være på skolen.  

Helle har været meget i udskolingen og hun 

fortæller at der er en god stemning og at alle 

eleverne har det godt og trives.  

 

 

 

3. Corona 

Status 

Vi har fundet en dagligdag med corona-
udfordringer og vi har heldigvis ikke været 
nødsagede til at sende klasser hjem igen.  
 
Flere forældre fortæller at det fungerer fint 

16.50-17.10 



med at aflevere og hente børn udenfor.  
 
Vi ved endnu ikke hvor lang tid, vi f.eks skal 
have ude-SFO, men der kommer løbende 
opdateringer, som vi sørger for at sende ud.  
 

4. Skoleindskrivning 

Drøftelse af skoleindskrivningen på 

skolen. 

Der er vedtaget en længere periode til 
skoleindskrivning fra oktober – januar. Vi har 
valgt at fastholde vores orienteringsaften sidst 
i november og arbejder på at lave en 
kommunikationsstrategi for denne periode. 
Der laves nogle opslag til FB, som fortæller om 
den almindelige dagligdag i skolen.  
 
Der er lagt informationsmateriale om 
informationsaften på skolen hjemmeside.  

17.10-17.30 

5. Drøftelse og orientering om 

processen 8.-9. årgang 

 

Henvendelse fra forældre pr. 16. 

august 2020 

 

 

 
Der er sendt et brev til skolebestyrelsen den 
17. august. Det drøftes hvad der kan være et 
svar til den forældregruppe.  
 
Gry og Christian laver et svar til forældrene. 

17.30 - 17.50 

6. Udskoling 

 

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

Pædagogisk leder Krestine Aaen 

har orienteret 

 

 

Krestine har orienteret om hvordan teamet 

arbejder og hvad der holdes fokus på.  

 

Ole har været på besøg på begge årgangene og 

lave sit oplæg for alle eleverne. Eleverne var 

optagede af indholdet. Foredraget for 

forældrene er udskudt indtil det bliver muligt at 

invitere alle forældrene ind på skolen igen.  

 

Det opleves at der er glade elever i god trivsel.  

17.50 - 18.10 

7. Budgetopfølgning  

 

Bilag udsendes torsdag den 

13.08.20 

Christian orienterer om budgettets tilstand.  
 
Der er ok ud med økonomien og vi regner med 
at gå ud af 2020 i ca. 0.   

18.10-18.25 

8. Mælkebøtten Udsættes til et næste møde 18.25-18.50 



 

Drøftelse af skolens kantineordning 

(Peter holder et oplæg) 

9. Eventuelt Intet 
 

18.50-19.00 
 
 
 
 
 

9. Lukket punkt Intet  

 


