
 

 

 

 

 

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

 

Skolebestyrelsesmøde  

 

Den 07.06.21 klokken 16.30-18.30 

Mødet afholdes på skolen – måske udenfor       

 

 
Mødedeltagere  Afbud 

Forældre:  
 

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

Diana 

Forældre suppleanter: Frantz Ertmann  
Medarbejdere:  Jesper Hejndorf, Helle Iversen  
Ledelse: Christian Hellum, Sannie Leth  
Elever: Gizem Metin og Brage Sørensen Gizem  
Dagsorden Referat Beslutninger  
Referent Sannie Leth  

Mødeleder Gry Bruun Mathiesen   
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

 Godkendt 16.30-16.35 
 

2. Nyt fra 

• Skoleledelse  

• Medarbejdere 

• Forældre 

• Elever 

Skoleledelse:  
• Vi har haft to ansættelsesforløb. Her 

er ansat 9 nye lærere pr.1.8.21 på 
baggrund af afgang til pension, 
barsler, jobskifte i forbindelse med 
flytning. Det store antal skyldtes også 
vores behov for to lærere i Nest 
klasserne, som vi får 2 nye af hvert 
år. Forløbet med ansættelse af 
pædagogisk lederstilling til fase 2 
sendes i genopslag til ansættelse 
pr.1.11.21. 

• Vi har lige nu 4 Corona podere. Det 

16.35-17.00 
 

 

 

 



fungerer rigtig godt.  
• Fagfordelingen er lige afsluttet og fra 

i morgen går skemalægningen i gang. 
• Sidste skoledag er under 

planlægning. Det bliver både en dag 
som vi kender den, men noget er 
også anderledes. 

Medarbejdere:  
• Alle tæller ned til sommerferie efter 

et år med mange forandringer pga af 
Corona. Der er en god stemning på 
skolen og eleverne trives. 

Forældre:  
• Har fået en henvendelse fra 

Tingvallagade ift. at mindske trafik 
rundt om skolen. Skolebestyrelsen 
bakker op. 

Elever:  
• Der er glæde over at 9.klasserne må 

kaste karameller. Sidste skoledag er 
under planlægning. Efter skole går 
klasserne hjem privat. 

3. Ombyggeringer og parkering 

 

Rundtur på skolen – hvad er der 

sket det sidste år. 

Skolebestyrelsen er glad for at se de nye 
H/D lokaler, legepladsen Det grønne og 
andre forbedringer, der er sket. 
Christian har været i kontakt med 
Byggeafdelingen ift. den kommende proces, 
hvor Katrinebjergskolen er tildelt 93 
millioner. Der er ikke kommet klare svar på 
hvornår processen går i gang.  
Gry har de sidste par år gjort opmærksom 
på, hvordan skolen er udfordret på plads, da 
der hver år forøges med 2 klasser på grund 
af Nest. 
 

17.00-17.40 

5. Corona-news  

 

 

 

Christian gennemgår de justeringer, der er 
kommet fra Undervisningsministeriet i 
kølvandet på Coronakrisen. Det er generelt 
lempelser på baggrund af positive erfaringer 
fra Coronaperioden. Der er en begrænset 
økonomi med og lempelserne er foreløbig 
for et skoleår 21/22. Skolebestyrelsen 
bakker skolen op i at benytte muligheden 

17.40-17.45 



for omlægningen af uuv-lektioner i den grad 
det er muligt og med minimum 30 
lektioners undervisning om ugen. Der er 
udfordringer ift. brug af faglokaler og idræt.  
Madpakke mødet, der skulle være afholdt i 
denne uge, er aflyst for ikke at bringe smitte 
i spil mellem de 36 DT som leverer børn til 
skolen. 

6. Emner til skoleåret 21/22 Gry har talt med de andre skolebestyrelser 
ift. hvilke opgaver skolebestyrelsen har og 
hvad der mon bliver muligt næste år, efter 
snart 2 år, hvor det ikke har været muligt at 
gøre så meget.  

• Det er et ønske at få en evaluering af 
8.9. årgangsprojektet. 

• Fokus på ernæring og bevægelse. Her 
kunne ses på skolemad i vores 
kantine. Her nævner Christian at der 
på flere skoler skal placeres 
storkøkkener.  
Hvad blev der af de 45 minutters 
daglig bevægelse? (inspiration finske 
skoler og alternative 
undervisningsformer) 
Hvor og for hvem giver mere 
bevægelse mening (djævlens 
advokat) 

• Skolens visioner 
• Er der en liste og et hjul over temaer 

som skolebestyrelsen gerne vil tage 
op? 

• Hvordan justerer vi løbende klasser, 
så de er velbalancerede, og eleverne 
er i trivsel og læring – herunder også 
Nest klasserne.  
 

17.45-18.20 

7. Eventuelt • Der et ønske om at der kommer 
opfordringer på AULA til punkter til 
dagsordenen på 
Skolebestyrelsesmødet.  
Dagsorden og referat lægges på 
skolens hjemmeside. Kan det også 
lægges på AULA. 

18.20-18.30 
 
 
 
 
 



• Der spørges ind til 5 elever, der 
forlader 5. årgang. Det er ikke noget, 
der har været vendt med 
skoleledelsen før beslutningen er 
blevet taget. Skolebestyrelsen 
opfordrer til at der fremadrettet 
gives skolen en begrundelse for 
ønske om skoleskift. Kan der evt. 
ligge en procedure for hvad vi gør 
som skole, når et barn flyttes uden 
dialog. forældre der er tilbage  

• Skolebestyrelsen er velkommen til at 
holde en tale ved elevernes 
dimission. 

• Jesper har sit sidste 
skolebestyrelsesmøde i dag efter 
mange år. Tak til Jesper for den store 
indsats. 

8. Lukket punkt   

 


