
 

 

 

 

 

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

 

Skolebestyrelsesmøde  

 

Den 15.11.21 klokken 
16.30-18.30 

Mødet afholdes på skolen 

 

 
Mødedeltagere  Afbud:  

Forældre:  
 

Peter Hansen, Gry Bruun 
Mathiesen, Zara Ann 
Stokholm, Diana Hansen, 
Jens Gylling Jørgensen, 
Franz Ertmann, Diana 
Hansen, Lasse Jungholm 

Jens, Stine  

Forældre suppleanter:   
Medarbejdere:  Helle Iversen,  

Rasmus Kristoffersen 
Rasmus 

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   16.30-16.35 



dagsorden  
 

 

2. Nyt fra 

• Skoleledelse  

• Medarbejdere 

• Forældre 

• Elever 

•  16.35 – 17.00 

Skoleledelse:  

• Vi har desværre haft en del Corona positive i fase 1 centreret 
omkring bestemte klasser. Vi har gjort følgende: SFO klasse 
delt, forskudte pauser i fase 1 da der ikke har været smittede i 
fase 2 indtil i dag, toiletplan sendt ud i dag og mælkebøtten er 
kun åben for bestilling. Forældrereaktionerne har været 
forstående og konstruktive. I morgen mødes skolelederne om 
evt. nye tiltag ift. Corona. Vi har heldigvis en dygtig poder -
foreløbig frem til d.16.12.21.  

• Der er kommunalvalg i morgen – der foregår som det plejer 
• Vi har indskrivningsmøde på torsdag – spændt på om Corona 

har betydning for fremmødet. Stole er sat op som til dimission. 
• Esben kommer og hilser på næste gang vi er fysisk sammen i 

Skolebestyrelsen 

Forældre:  

• Ønske om sæbedispensere i bruserne i omklædningsrum (Lige 

nu kan der ikke leveres sæbe til dispensere i Aarhus 

kommune) 

Eleverne:  

• Anna og Mathias videregiver informationer fra elevrådsmødet: 



• 7.-9. årgang ønsker sig spejl på toiletterne, ønske om 

basketball i skolegården og mere varieret udvalg i 

Mælkebøtten. Næste møde i elevrådet 

3. SFO 

 

2 gange årligt deltager 

en leder fra SFO’en for 

drøftelse af status og 

samarbejde 

 16. 50 – 17.10 
275 indmeldte børn. 200-220 børn bruger SFO dagligt. SFO har lært 
flere ting under Corona, som er taget med i hverdagen. 
I forhold til at vi har mange elever med autisme har vi fokus på hvad 
det kalder på, når vi vil lave SFO for alle børn. Vi har fokus på hvordan 
vi flytter vores kapacitet fra praktiske opgaver til mere nærvær. Der 
skal planlægges aktiviteter, der trækker flere børn. Plan sendes hjem 
til forældrene. Der skal arbejdes på tværs af de to afdelinger 0.-1. og 
2.-3. med planlagte aktiviteter. 
Forældreforslag: Kan den hænge fysisk på væggen som tidligere?  
Dejligt med tydelige aktiviteter til 3.årgang. 
Helle vil gerne anerkende den positive udvikling der har været i 
Boxen. 

4. Ombyggeringer og 

parkering 

 

Bilag medsendes 

 17.10-17.30 
Der bliver ikke bygget en ny Børnehave før 2025, da der skal laves en 
ny lokalplan. 
Der var møde i sidste uge omkring vores visionspapir, som skal være 
baggrundstæppe for udvælgelse af arkitektfirma.  
Politisk er det besluttet at der i hvert område under samme 
administrative fællesskab skal ligge et produktionskøkken. Der er 
særlige midler til produktionskøkkenet. Skovvangskolen er gået fri i 
planerne ind til videre. 
Christian spørger til bestyrelsens holdning til produktionskøkken på 
Katrinebjergskolen. 
Umiddelbare forældre reaktioner: 

• kommer vi til at bruge kvadratmeter,  
• opmærksomhed på tung trafik 
• Opmærksom på om der er vandtætte skodder mellem drift af 

storkøkken og f.eks. drift til undervisning og hvem der skal stå 



med ledelsesopgaven. 
• Positivt med nyt fokus på mad til skolen 
• ønsker garanti for at det ikke fylder ind i skolens budget, og at 

det giver mening ift. elevernes madordning. 
Skolebestyrelsen har brug for mere konkret viden for at kunne melde 
samlet tilbage. Gry og Christian samler og skriver tilbage til Byg 

5. 

Orientering/drøftelse 

Elev-

trivselsmålingerne 

 

 

 17.30-18.00 
Christian gennemgår den kommunale Sundhedsundersøgelse for 
distrikt øst. 
Det, der skal have en særlig opmærksomhed, er,  

• Vi er en af de få skoler hvor livstilfredsheden er stigende 

• at en del elever ikke oplever inddragelse og medbestemmelse 
• ensomhed– særligt i vores ældste specialklasser 
• Bevægelse ligger lidt lavt – men er det måske fordi, elever ikke 

er opmærksomme på at f.eks. brainbreakes mv. er bevægelse. 
Skolebestyrelsen vil gerne tage punkterne op som nogle temaer, vi 
dykker længere ned i – undervisningsparathed, følelsen af 
inddragelse, medindflydelse og ensomhed kunne være temaer 

6. Lejrskole 

 

Zara spørger ind til om 

lejrskolerne skal 

placeres på andre 

tidspunkter. - Drøftelse 

 18.00 – 18.10 
Punktet udskydes til næste møde 

7. Eventuelt  18.10- 18.15 

8. Lukket punkt 

 

 18.15 – 18.30 

 


