
 

 

 

 

 

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

 

Skolebestyrelsesmøde  

 

Den 04.10.21 klokken 
16.30-19.00 

Mødet afholdes på skolen 

 

 
Mødedeltagere  Afbud: Lasse, Frantz, Stine 

Forældre:  
 

Peter Hansen, Gry Bruun 
Mathiesen, Zara Ann Stokholm, 
Diana Hansen, Jens Gylling 
Jørgensen,  

 

Forældre suppleanter:   
Medarbejdere:  Helle Iversen,  

Rasmus Kristoffersen 
 

Ledelse: Christian Hellum, Sannie Leth  
Elever: Anna (5.c), Mathias (6.x)  
Dagsorden Referat Beslutninger  
Referent Sannie Leth  

Mødeleder Gry Bruun Mathiesen   
 

1. Godkendelse af 
dagsorden  
 

  16.30-16.35 
Godkendt 



2. Nyt fra 

• Skoleledelse  

• Medarbejdere 

• Forældre 

• Elever 

•  16.35 – 17.00 

Skoleledelse:  

• Corona fylder ikke meget på skolen mere. Det er muligt 

at eleverne (ned til 8 år) lader sig teste på skolen 

stadigvæk. 

• Budgetforliget er sendt ud til bestyrelsen – der er afsat 

midler til trivselssamtaler til 3. årgang (3 mill. Kroner til 

hele Aarhus kommune og lidt flere midler til 

specialklasserne. 

• Der bliver lavet nye læringsarealer ud for Håndværk & 

design og Madkundskab 

• Esben kommer og hilser på næste Skolebestyrelsesmøde 

• Der arbejdes med skolevalg  

Medarbejdere: 

• Veloverstået Naturfagsuge (elevrådsrepræsentanterne 

er enige:) 

• I fredags var der for første gang i lang tid personale 

fredagsbar – en succes 

• Børnene er godt tilbage fra nedlukning  

• Medarbejderne er også godt tilbage – men ser frem til 

ferie – hørt i TR sammenhæng at det er det samme på 

andre skoler 



Forældre: 

• Hørt fra deres børn at Naturfagsugen bare var det bedste 

– ros til lærerne 

Eleverne: 

Der har været en afstemning om de vigtigste ønsker fra 

eleverne: 

• Priserne i kantinen sættes ned 

• Nye spejle i idræt  

• Mørklægningsgardiner i klasser ift. fremlæggelserne 

CH foreslår at elevrådet sender ham ønskerne. Punktet om 

kantinen tages op på et kommende skolebestyrelsesmøde. 

3. Projekt sammen 

med SIND 

 

En konsulent fra SIND 

deltager i mødet for at 

orienterer om 

samarbejdet mellem 

Katrinebjergskolen og 

SIND 

 

.  
 

17.00-17.20 
Lars og Julie fra SIND orienterer om det 3- årige projekt de har 
tilbudt Frederiksbergskole og Katrinebjergskolen rettet de 
ældste klasser (13-16årige). Projektet indeholder samtaler med 
børn som er pårørende til forældre med psykisk sårbarhed, 
gruppesamtaler med forældrene og uddannelse af 
medarbejdere, der kan varetage elevsamtaler fremover. 
Indsatsen skal understøtte at medarbejdere på skolen bliver 
klædt på til at spotte og afholde samtaler med skolens elever, 
med det formål at flere unge kommer i trivsel og i højere grad 
bliver uddannelsesparate.  

• Vigtigt at der ikke er en lang visitationsproces, men at 
eleverne ret hurtigt bliver mødt på deres mistrivsel. 

 
• Det er vigtigt, at Katrinebjergskolen griber projektet og 



gør det til sit eget.  
 

• En opmærksomhed på hvor mange projekter, der er i 
fase 2 allerede 

 
• SIND finansierer det hele og køber medarbejderne fri 

under hensyntagen til skoleårets planlægning. 
 

• Der skal skrives en fondsansøgning.  
 
Skolebestyrelsen er blevet enige om, at CH kan vende tilbage til 
SIND med et positivt svar om deltagelse i ansøgningen i aften. 
 

4. Ombyggeringer og 

parkering 

 

 17.20-17.50 
Der er lange udsigter til at byggeplanen på Katrinebjergskolen 
sættes i værk - 2023.  
Gry vil rette henvendelse til Byg og Martin Østergaard. 
 
Fra sidste møde- ”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. ” – opfølgning: Skolepatruljen er på 
plads og det fungerer. De foranstaltninger, der skal sænke 
farten, er effektive og belysningen fungerer. 
 

5. 

Orientering/drøftelse 

Elev-

trivselsmålingerne 

 

 17.50-18.20 
Undersøgelserne er diskuteret i skolebestyrelsen. 
0.-3.: Samlet synes 99% at Katrinebjergskolen er en god skole. 
Næsten lige så mange synes, at de går i en god klasse. Mellem 5 
og 9% føler sig alene i skolen, er bange for at de andre griner og 
oplever at nogen driller, så man bliver ked af det. 
Ca. 1/3 svarer ”ja lidt/nogle gange – det kan læses begge veje. 
Skolebestyrelsen peger på at 18 % eleverne mener at timerne er 
kedelige. Elevrådsrepræsentanterne tager det med på et 



elevrådsmøde og undersøger hvad der ligger bag. Svarene på 
Støtte og inspiration fra undersøgelsen på 4.-9. kunne også være 
noget, der skulle undersøges gennem elevrådet. Det tages op til 
videre undersøgelse i personalegruppen og på teammøder i 
forhold til, hvad man glædes over, og hvad der skal arbejdes 
med. 

6. 

Orientering/drøftelse 

Elev-

sundhedsmålingerne 

 18.20-18.50 
Sundhedsundersøgelsen er rettet mod 4.-9.klasse. 
Livstilfredshed er steget  
Skolebestyrelsen glæder sig over at 97% tilkendegiver, at de har 
en til flere gode venner. 

7. Eventuelt  18.50-19.00 
Ramme for lejrskole – skal det temasættes? Punkt til næste 
skolebestyrelsesmøde 

8. Lukket punkt  Intet 

 


