
 

 

 

 

 

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

 

Skolebestyrelsesmøde  

 

Den 26.04.21 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  
Medarbejdere:  Jesper Hejndorf, Helle Iversen  
Ledelse: Christian Hellum, Michael Blom  
Elever: Gizem Metin og Brage Sørensen Gizem 
Dagsorden Referat Beslutninger  
Referent Michael Blom  

Mødeleder Gry Bruun Mathiesen   
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

 Godkendt 16.30-16.35 
 

2. Nyt fra 

• Skoleledelse  

• Medarbejdere 

• Forældre 

• Elever 

Skoleledelse 
• kommende 0.kl. til orienteringsmøde, 

i alt 73 børn fra distriktet, vi har også 
i år måtte afvise ansøgere 

• forældrene har givet tilkende hvilke 
klasse de gerne vil have). 40% 
ønsker Nest, 42 % er tilpas med alle 
4 klasse og 18% ønsker 
distriktsklasse 

• prøvebekendtgørelsen er ændret, 
man kan ikke få mindre end 
årskarakteren. 

16.35-17.00 
 

 

 

 



• §16B er drøftet og der er samtykke 
fra bestyrelsen 

• skolen opslår et antal lærer stillinger 
• der har været evaluering af indsats 1 

ift. socialkapital, - med fint respons 
• 2. indsats er sat i gang den 21.4.21, - 

tema ledelsesgrundlag 
• vi inddrager biologi som klasselokale 

grundet pladsmangel 
• nationalt videnscenter kommer og 

skriver rapport om læseindsat i de 
mindste klasser 

Medarbejdere 
• flere elever kommer på skolen som 

kan give lidt struktur udfordringer 
• fin proces i socialkapital indsatsen, 

godt med tilfældig gruppe 
udvælgelse 

Forældre 
• der er sendt høringssvar på 

boligbyggeri i nærområdet 
Elever 

• glade for at være tilbage og det er 
motiverende at se hinanden 

 
 
 
 

3. SFO 

 

 

 

• Er i gang med proces ift. justering af 
mål- og indholdsbeskrivelse 

• kommunalt arbejdes der med ny 
fritidspædagogisk vision, der er en 
række handlingsforslag og SFO vil 
tage følgende op: 

o øget børneinddragelse 
o digitale fællesskaber 

• ”Det grønne område” er renoveret og 
bliver taget i brug og der laves en 
turnus så alle klasser får mulighed 
for at bruge det, selvom det er 
adskilte klasser i coronatid. 

17.00-17.20 

4. Byggeri og parkering 

 

• byggeriet ved vi ikke noget nyt om 
• parkering går i gang fra næste uge 

17.20-17.40 



Orientering og status. .  

5. Corona-news  

 

 

 

• vi forventer der vil komme 
forandringer efter bededagsferien 

• 9.kl. er tilbage 4 ud af 5 dage 
• sidste skoledag og dimission er 

placeret på samme dag 
• der er en række traditioner der 

forventeligt også i år må fravælges 
• 5-8.kl. er tilbage hver anden uge og i  

mellem ugen er på skole til idræt og 
andre fag hvor udeundervisning kan 
anvendes 

• 0.-4.kl. er der ingen forandringer 
• teststrategien med 3 personer 

dækker fint elever og personale 
• ændrede regler ift. hjemsendelse af 

elever og klasser. Ved en positiv er 
det kun eleven og ved 2 og derudover 
sendes hele klassen hjem til PCR test 
og isolation 

•   

17.40-18.00 

6. Ny pædagogisk leder 

 

 

• processen er i fuld gang, hvor HR 
afdelingen yder bistand 

• ansættelsesudvalget består af 
Lasse(SB), Jesper (medarbejder), 
Sannie, Michael og Christian (ledelse) 

18.00-18.20 

7. Eventuelt • Rådsmandsprojekt for børns mentale 
sundhed ruller nu og der sendes 
høringssvar via ledelsen 

• opfordring hvis der er kommentarer 
så sendes de til Gry 

• dagsorden blev hold, vi sluttede før 
tiden. ROS 

18.20-18.30 
 
 
 
 
 

8. Lukket punkt   

 


