
 

 

 

 

 

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

 

Skolebestyrelsesmøde  

 

Den 23.08.21 klokken 
16.30-19.00 

Mødet afholdes på skolen 

 

 
Mødedeltagere  Afbud: Lasse og Frantz 

Forældre:  
 

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

 

Forældre suppleanter: Frantz Ertmann  
Medarbejdere:  Helle Iversen,  

Rasmus Kristoffersen 
 

Ledelse: Christian Hellum, Sannie Leth  
Elever:   
Dagsorden Referat Beslutninger  
Referent Sannie Leth  

Mødeleder Gry Bruun Mathiesen   
 

1. Godkendelse af 
dagsorden  
 

  16.30-16.35 
Til eventuelt: Lejrskole og skoleskift 
 



2. Nyt fra 

• Skoleledelse  

• Medarbejdere 

• Forældre 

• Elever 

Skoleledelse:  
• Sommeren 
• Opstarten på skoleåret 

21/22 (teambuilding, 
Psykologisk tryghed, 
elevopstart….) 

• Invitation til oplæg for 
Folketingets Børne- og 
undervisningsudvalg den 
25.08.21. 

16.35-17.00 
• Rolig sommer: ingen hærværk ingen pres på renovering 

af klasser som tidligere 
• God start på skoleåret – god planlægningsuge 31 med 

teambuildings arrangement med MOVE, madpakkemøde, 
nye børn der trygt gik med i klasserne – 12 nye ansatte 
lærere/pædagoger (modtages med mentorordning, 
opstartsmøde for nye, generel opmærksomhed på at 
formidle særkende for Katrinebjergskolen, ledelsesbesøg 
i undervisningen med efterfølgende samtale).  

• Medarbejderfraværet er faldet markant 
• Christian og Rikke er indbudt til at holde et oplæg om 

Nest for Folketingets Børne- og undervisningsudvalg i en 
lukket høring om den gode inklusionsindsats 

• Resultatet af Sundhedsundersøgelsen og elevernes 

trivselsmåling er faldet ud til at Katrinebjergskolen har 

den højeste stigning i elevtrivslen blandt skolerne i 

Aarhus Kommune 

• Vi har haft den første gruppe på lejrskole – en 

distriktsklasse og en Nestklasse har været på Sahl-og det 

har været en fantastisk tur 

3. Ombyggeringer og 

parkering 

 

 

Der foreligger nu den første 
tidsmæssige skitse for om- og 
tilbygning. Drøftelse af planen. 
 
Parkeringspladserne er nu 
færdige – aftale om ibrugtagning.  
 

17.00-17.40 
• Ifølge planen går byggeriet først i gang april 2023. Der vil 

være mulighed for ændring af planerne helt frem til at 
byggeprocessen går i gang. 
Christian og Gry har begge henvendt sig til Lars Guldager 
for at gøre opmærksom på skolens behov ift. at alle 
faglokaler efterhånden er inddraget til klasseværelser. 

• Børnehaven har endnu ikke fået dato på deres byggestart 
• Skolebestyrelsen bakker op om, at den nye Kiss and ride 

testes med taxa kørsel alene i starten, da private biler 



fortsat vil kunne parkere på den gamle Kiss and ride ved 
børnehaven. 

• Fokus på at få flere elever til at cykle til skole – en 
konkurrence mellem klasserne kunne være en mulighed 

• Skolepatruljen skal startes op – kan bedsteforældre eller 
andre spørge om hjælp til at være skolepatruljer på de 
veje hvor der ikke er markeret. at Stine tager kontakt til 

Christiansbjerg Fællesråd ift. evt. lokale der kan hjælpe med 

skolepatruljeopgaven.  
 

5. Corona-news  

 

 

 

De nyeste corona-regler. 
 
Er der tiltag fra corona-perioden 
vi skal fastholde?  
 
Tænk gerne over konkrete 
eksempler på forhånd. 

17.40-18.00 
• Kort orientering fra Christian ift den gruppe vi ser mest 

smittede lige nu, eleverne der endnu ikke er blevet 
vaccineret.  
 

Tiltag vi gerne vil tage med videre: 
• Forældrene siger farvel uden for skolen.  
• Håndvask og sprit 
• Udeundervisning (obs bevægelse) videndeling og 

kompetenceudvikling – hvordan forankres det? 
• kan en del af vores skolehjemsamarbejde fortsat være 

online?  
6. Valgfag 7.-8. årgang Der er ønske om mere varierede 

valgfag, samtidig med, at 
lovgivningen har fastsat en 
gruppe af valgfag der skal vælges 
mellem. – Drøftelse. 
 

18.00-18.40 
Folketinget har bestemt at der skal være mulighed for eksamen 
i de praktisk musiske fag. Her er det musik, billedkunst, 
madkundskab og Håndværk &design (HDS skal oprettes de 
øvrige kan oprettes). 
Der er et ønske om, at det kommunikeres til elever og forældre, 
hvad Valgfag er i grundskolen sammenlignet med tilbud i 
Ungdomsskolen i Aarhus kommune. For at mindske 
forvirringen kan fagene omdøbes til 8.klasses prøvefag.  
 

7. 

Klassesammelægnings

En opfølgende drøftelse i forhold 
til sidste møde. 

18.40-18.50 
Kommunikationsdelen er rigtig vigtig: Hvad er ikke til 



- princip 

 

 

diskussion, hvor kan man få indflydelse – en tydelig proces ift. 
klassesammenlægningsprincip. 
Skolebestyrelsens klassesammenlægningsprincip fastholdes. 
Skolebestyrelsen tilbyder at stille op sammen med skolens 
ledelse og dele deres erfaringer, når det skal kommunikeres ud. 

8. Eventuelt Lejrskole og skoleskift 
 

18.50-19.00 
• Der er klasser, hvor der løbende er blevet sparet op til 

lejrskole eller andet. Hvem har ansvaret for at de 
lejrskoler bliver til noget, når eleverne skifter 
klasseteam? Det nuværende team skal række ud til det 
nye team ift. at lejrskolen bliver gennemført.  

• Vores princip om lejrskole i 3., 6., og 8. er fra da skolen 
var inddelt i 3. Nu har vi fase 1 og 2 og et 8.-9.klasses trin. 
Måske skal lejrskoletankerne gentænkes.  
Punktet tages op på næste Skolebestyrelsesmøde. 

• Det efterspørges at der på 7. årgang skal være et møde 
hvor 8.-9. klasseteamet præsenteres det gode tilbud det 
er!! 

9. Lukket punkt Intet  

 


