
 

 

 

 

 

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

 

Skolebestyrelsesmøde  

 

Den 15.03.21 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 

 

Forældre suppleanter: Frantz Ertmann, Mette Brockmann  
Medarbejdere:  Jesper Hejndorf, Helle Iversen  
Ledelse: Christian Hellum, Krestine Holst Aaen  
Elever: Deltager i mødet – valg finder sted i uge 10 

Brage og Gizem deltager i mødet.  
 

 

Dagsorden Referat Beslutninger  
Referent Krestine Aaen  

Mødeleder Gry Bruun Mathiesen   
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

 Godkendt 16.30-16.35 
 

2. Nyt fra 

• Skoleledelse  

• Medarbejdere 

• Forældre 

• Elever 

Skoleledelse:  
DR-nyhederne har henvendt sig, de vil gerne 
have en aftale om at vi er ”venner”, sådan at 
DR kan bruge skolen til udsendelser. Vi har 
sagt ja til aftalen.  
Vi er i gang med næste års planlægning og 
holder vores social kapital indsatser på 
sporet.  
Der har været afholdt AMR-valg på skolen. 
Christof er valgt som AMR for lærerene og 
specialklassepædagoger  og Carina er valgt 

16.35-17.00 
 

 

 

 



som AMR for pædagogerne.  
Valg til skolebestyrelsen: Helle Iversen og 
Rasmus er valgt næste skoleår.  
Sannie er tiltrådt som pædagogisk leder for 
NEST og specialklasserne.  
 
Medarbejdere: 
Vi glæder os til at alle vender tilbage i skolen 
igen.  
 
Forældre: 
Der bliver stillet spørgsmål til test og der 
bliver forsøgt at give svar.  
 
Elever:  
Fortalte at de havde haft et godt møde, at 
valg af formand og næstformand fyldte 
meget. De fortalte at de fleste af fase2`s 
elever er rigtigt trætte af at være 
derhjemme.  

3. Budget 2021 og Regnskab 

2020. 

 

Godkendelse af regnskab 2020. 

Godkendelse af budget 

2021.03.07 

 

Jette Nevado inviteres til punktet. 

Bilag udsendes. 

Vi går ud med et overskud på 700.000 kr på 
skoledelen og 200.000 på SFO.  
 
Regnskabet er godkendt 
 
Budgettet er godkendt. 
 
Jette var desværre syg, så CH gennemgik.  

17.00-17.20 

4. Byggeri og parkering 

 

Orientering og status. 

Børnehaven er på vej, det er det eneste vi 
ved med sikkerhed.  
 
Der planlægges at parkeringspladsen ved 
Islandsgade påbegyndes midt i april.  
.  

17.20-17.40 

5. Hvad skal vi være 

opmærksomme på ved opstart 

af fase 2 eleverne.  

 

Hvilken indsats kalder det på? 

 

Vigtigt at være opmærksomme på at møde 
eleverne, inden der bliver presset på med 
læring.  
 
Fokus på trivsel og trivselsfremmende 
aktiviteter.  

17.40-18.00 



 

6. Skoleåret planlægning 

 

Hvad skal vi nå i foråret? 

 

Svømning på 4. og 5. årgang drøftes.  
 
Lejrskoler er aflyst i dette skoleår.  

18.00-18.20 

7. Eventuelt  18.20-18.30 
 
 
 
 
 

8. Lukket punkt   

 


