
 

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

Skolebestyrelsesmøde  

 

Den 14.12.20 klokken 16.30-18.30 

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 

Stine 
Peter 
Helle Iversen 
 

Forældre suppleanter: Frantz Ertmann, Mette Brockmann  

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/for

ældre 

• Elever 

Skoleledelse: 

Ansættelse af Pædagogisk leder – vi har sat gang i 

processen igen, lige nu arbejder vi med to konstituerede 

medarbejdere. Vi håber at have ansat pr 1.3.2021. 

Flere i Folkeskolen (PP vises) – Christian orienterer. 

Katrinebjergskolen ligger signifikant højest i kommunen 

i forhold til tiltrækning til skolen, set i forhold til de 

opstillede kriterier. Ledelsen, samt Gry og Lasse er også 

blevet interviewet i den forbindelse.  

Skoleindskrivningsprocessen skrider frem, vi håber at vi 

får nok elever til 4 klasser (2 distriktsklasser og 2 

Nestklasser. 

16.35-17.00 

 

 

 

 

3. Corona 

Status og 

opmærksomhedspunkter 

efter jul 

Vi har været ”heldige” på Katrinebjergskolen, vi har 
ikke oplevet store smittespredninger blandt eleverne 
og der har endnu ikke været smittet personale.  
 
Hjemmeundervisningen fungerer rigtigt godt, alle børn 

17.00-17.10 



er med og der følges hurtigt op, hvis der mangler elever 
til online undervisning.  
 

4. SFO 

FPL’er Jakob Abildgaard 

Nielsen præsenteres. 

Jakob er uddannet pædagog og er startet på skolen for 
en måned siden. Han er faldet godt til både i lederteam 
og blandt personalet. Han har 10 års erfaring med SFO 
arbejdet.  

17.10-17.20 

5. Høringer 

* Kvalitetsrapport 

* Fritidspædagogisk vision 

(Det samlede materiale kan 

tilgås på 

https://deltag.aarhus.dk/hoer

ing/ny-fritidspaedagogisk-

vision-sfo.) 

 

Bilag medsendes for begge 

høringer. 

  
Der er kommet et oplæg til en ny kvalitetsrapport og 
der er høringsfrist på fredag og SB vil sende noget ind. 
SB vil stille nogle spørgsmål om hvordan man som 
bestyrelse bliver inddraget i arbejdet. Gry udarbejder et 
svar for SB på Katrinebjergskolen. Gry deltager også på 
et dialogmøde i morgen.  

17.20-17.40 

6. Byggeri og parkering 

 

Orientering og status. 

Der skal udarbejdes en helhedsplan for skolens byggeri. 

Vi er inviteret til en række møder med Lars Guldager.  

 

17.40 - 18.00 

7. Mælkebøtten 

 

Drøftelse af skolens 

kantineordning 

(Peter holder et oplæg) 

 18.00-18.20 
Udsættes.  

8. Eventuelt Klassesammenlægningsprincipperne blev kort drøftet 18.20-18.30 
 
 
 
 
 

8. Lukket punkt   
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