
 

 

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

 

Skolebestyrelsesmøde  

 

Den 10.01.22 klokken 
16.30-18.30 

Mødet afholdes online 

  
Mødedeltagere  Afbud:  

Forældre:  
 

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

 

Forældre suppleanter:   
Medarbejdere:  Helle Iversen,  

Rasmus Kristoffersen 
 

Ledelse: Christian Hellum, Sannie 
Leth 

Esben Hokland og Michael Blom deltager i en del af mødet 

Elever: Anna (5.c), Mathias (6.x) Anna 
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: Vi har enkelte elever hver dag, som konstateres 

smittede. Vi skal som skole løbende justere, men både 

forældre, elever og medarbejdere har en form for rutine. 

• Nye medarbejdere: Ny lærer på 2. årgang og på 3. årgang, 

barselsvikar på 5. årgang fra 1.2.22 

Forældre: Gry har direkte forbindelse til skole og forældre ved behov 

Eleverne: Mathias -elevrådet har været ude i klasserne: der ønskes 

udgangstilladelse fra 6.klasse, flere arbejdspladser uden for klassen 

og et fælles spisested. Det er godt at være tilbage i skole 

Medarbejdere: God stemning blandt personalet. Børnene klarede sig 

godt under hjemsendelse og også nu under de lidt stramme rammer 

på skolen. Hverdagen kører. 

3. APV 

En gennemgang af 

hovedpointer i APV 

2021 

 

 17.00 – 17.20 
Der er de sidste år gået frem med skolens APV 
(Arbejdspladsvurdering). Der har det sidste år været en særlig 
indsats ift at styrke arbejdsmiljøet. Christian gennemgår APV. Der er 
en fin svarprocent og vi ligger på niveau med andre skoler. De tre 
afdelinger Fase 1, Fase 2 og Nest -special er grønne, hvor SFO er rød. 
Samlet er det en tilfredsstillende udvikling, men med en stor 
opmærksomhed på SFO. 
I forhold til SFO er der lavet aftaler med TRIO gruppen (TR og AMR i 
SFO) i forhold til hvad handler det om, når den indsats der har været 
på hele skolen ikke slår igennem i SFO. Der vil frem mod 
sommerferien være en del nedslag hvor vores erfaring fra tidligere 



indsats med Fair proces kan bruges. 
APV er et øjebliksbillede, så det er vigtigt ikke hurtigt at konkludere, 
men være nysgerrigt undersøgende. 
Skolebestyrelsen oplever sig orienteret og ser frem til at høre mere 
om processen. 

4. Ombyggeringer og 

parkering 

 

 

 17.20- 17.30 
I februar får vi mulighed for at vælge et af de arkitektfirmaer, der har 
budt ind på opgaven. Der skal laves en ny optegning af skolen, da 
nuværende tegninger ikke stemmer. Der er i denne uge trafikmøde, 
som også har sammenhæng med byggeprocessen.  

5. 

Klassesammenlægnin

gsprincipper 

 

 

 17.30-18.05 
Punktet er drøftet. 
Der skal være en opdatering af vores Klassesammenlægning princip 
med særlig fokus på klassesammenlægning af Nest klasser.  

6. Lejrskole 

Zara spørger ind til om 

lejrskolerne skal 

placeres på andre 

tidspunkter. - Drøftelse 

 18.05– 18.20 
Skolebestyrelsen har flere spørgsmål til lejrskoler: 
Det er en udfordring at lejrskolerne ligger i 8.klasse – nye lærere og 
ingen viden om klasse opsparing.  
Kan lejrskolen ligge slut 8. eller begyndelsen af 9.klasse? 
Vi opfordrer 8.-9. årgang være opsøgende på 7.årgang ift. klassens 
opsparing og forventning til lejrskole? 
Lejrskole er forlagt undervisning, så skolen lægger en stor del af 
udgiften.  

7. Eventuelt  18.20- 18.30 
Fordelingsnøgle nye elever: Nærmeste leder tager imod 
henvendelsen fra nye forældre og tager fat i årgangsteamet ift. deres 
bud på klasseplacering. Derefter træffer ledelsen beslutningen om 
den endelige klasseplacering. 
 

8. Lukket punkt 

 

  

 


