
 

 

 

 

 

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

 

Skolebestyrelsesmøde  

 

Den 25.01.21 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 

 Lasse, Zara 

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  
 

  16.30-16.35 
Godkendt 
 

2. Nyt fra 

• Skoleledelse  

• Medarbejdere 

• Forældre 

• Elever 

 
 
Skoleledelse: 
Ansættelse af Pædagogisk leder 
Forældretilfredshedsundersøgelse 
Social kapital 
 
Skolebestyrelsen: 
 
 

16.35-17.00 
Der er 
ansættelsessamtale
r i morgen den 
26/1-21.  
Bestyrelsen bliver 
orienteret, når der 
er ansat.  
Forældretilfredshed
sundersøgelsen 
viser at vores 
forældre er 



gennemsnitlige i 
tilfredsheden på 
undervisningsdelen 
og lidt under middel 
i SFO.  
Social kapital 
arbejdet bliver 
præsenteret, med 
de tiltag der er 
iværksat og de tiltag 
der skal 
iværksættes.  
 
B&U har fremsendt 
et dokument med 
25 siders 
beslutninger om de 
tiltag der skal 
implementeres i  
21/22. Det bliver 
præsenteret for 
personalet i morgen 
til personalemødet.  

 

 

 

3. Corona 

Status og 

opmærksomhedspunkter: 

• Nødpasning – antal og 

status 

• Undervisning hvordan – 

specialklasser og 

distrikts/Nestklasser 

• Personaletrivsel 

• Opmærksomhedspunkter? 

 17.00-17.50 
Der er ca 45 
tilmeldte til 
nødpasning på 
skolen, og der er i 
gemmensnit 25 
børn hver dag. Her 
bliver eleverne 
støttet i at deltage i 
onlineundervisning 
 
Krestine orienterer 
om 
onlineundervisning



en på skolen og de 
tiltag der er 
iværksat.  
 
Personalet er i god 
trivsel, vi har 
tilbudt yoga 
undervisning de 
næste tre torsdage.  
 

4. Byggeri og parkering 

 

Orientering og status. 

 
.  

17.50-18.10 
Der er både en 
proces omkring 
parkering og 
skolebyggeri. Der er 
skred i arbejdet 
men det er nogle 
langsommelige 
processer.  

5. Mælkebøtten 

 

Drøftelse af skolens 

kantineordning 

(Peter holder et oplæg) 

 18.10-18.20 
Punktet genoptages 
og Peter arbejder 
videre med sin 
indsats og har et 
oplæg klar til næste 
skolebestyrelsesmø
de.  

 Eventuelt ekstra SB-møde når vi ved om der 
sker forlængelser/vi kender 
oplukningsmetode. 

18.20-18.30 
 
Når vi kan mødes 
næste gang, skal vi 
se det nye H&D 
lokale, det er blevet 
flot!  
 
 
 

7. Lukket punkt   

 


