
 

 

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

 

Skolebestyrelsesmøde  

 

Den 14.03.22 klokken 
16.30-18.00 

Mødet afholdes på skolen 

  
Mødedeltagere  Afbud:  

Forældre:  
 

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

Jens og Stine 

Forældre suppleanter: Mette Brockmann Mette 
Medarbejdere:  Helle Iversen,  

Rasmus Kristoffersen 
 

Ledelse: Christian Hellum, Sannie 
Leth 

Jakob Nielsen, PLF SFO deltog under punktet om SFO 

Elever: Anna (5.c), Mathias (6.x) Afbud 
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 

 16.35-16.50 

Skoleledelse: 

• Sidste skoledag 9. årgang d.20.5.22. Afgangselever 

transporteres til (kl.12) og fra (kl.16.30) festpladsen ved 

Grimhøj. Det er et alkoholfrit arrangement. Forældre søges til 

støtte af arrangementet 

• Besøg af Rådmanden den 16. marts. Der er aftalt besøg i en af 

specialklasserne og et kort møde med MED-udvalget efter 

rådmandens ønske.  

• SFO:  

o Der har været et aftenmøde ift. APV, der er endnu et 

møde d.30.3.22. En god proces. 

o Der er indmeldt 271 børn ud af 287 mulige 

o Der er etableret en ny struktur med to afdelinger – 0.-1. 

og 2.-3. 

o Der er kommet en ny procedure for hjemsendelse 

(hvornår og hvordan børnene sendes hjem) 

o Der kommer info ud til alle på 3.årgang om klub fra 

4.klasse 

o Vi forsøger igen at få etableret et SFO-forældreråd. 

Inden sommerferien. 

• Vi ved nu, at vi får 4 klasser på kommende 0.årgang (2 Nest og 

2 distriktsklasser) Vi opstarter en ny specialklasse, da der 

frigives et klasselokale. 



Medarbejdere: 

• Vi øver os på at være sammen igen efter corona. Nogle ny 

ansatte og 0.+1.årgang har ikke prøvet ikke at være opdelt. Vi 

tager det bedste med fra før og under corona. Det er trivslen vi 

har fokus på. 

Elever: 

• Flere turneringer 

• Flere alternative dage – gerne med boder/ bytte og genbrug – 

donere til gode formål 

• Dele lækkert ud til højtider       

• Genoptage venskabsklasser 

3. Hvordan tager vi 

hånd om elever med 

kroniske sygdomme 

 

Bilag vedlægges referat. 

 16.50 – 17.10 
Franz har fået en forældrehenvendelse ift. om skolen har en 
handleplan for, hvordan vi møder elever, der har eller undervejs i 
skoleforløbet får en kronisk sygdom.  
Christian præsenterer skolens retningslinjer for Medicingivning til 
børn. 
Det aftales individuelt for hvert barn, hvordan rammen omkring 
medicin skal gives. Både forældre og medarbejdere skal være trygge i 
planen. Skolebestyrelsen opfordres til at bede forældre, der er usikre 
på aftalen, om at henvende sig til skolen. 

4. Ombyggeringer og 

parkering 

 

 

  17.10-17.25 
To gange har der været gennemgang af trafik og veje omkring skolen. 
Onsdag den 23.03 præsenterer 5 arkitektfirmaer deres bud på 
udbygning af Katrinebjergskolen. Der vælges arkitektfirmaet vi skal 
samarbejde med. FU flytter ind som en del af skolen og DT flytter ind 
med to kontorpladser som en del af det administrative fællesskab. 



5. Klassesammen-

lægning på 3. årgang - 

orientering 

 

 

 

 17.25 -17.45 
Vi står over for en klassesammenlægning. Antallet af elever i 3.a og 
3.b har i flere år været meget lavt. Klasserne er nu så små, at det ikke 
hænger sammen økonomisk. Vi har også fokus på elevernes sociale 
liv, og vi ved, at lidt større fællesskaber gør det nemmere for alle børn 
at finde kammerater at dele interesser med og spejle sig i. 
 
Efter inddragelse af årgangens lærere og pædagoger, PPR og 
Skolebestyrelsen er det besluttet, at vi samler 3.a og 3.b til én klasse. 
Der er 3 elever fra 3.a som skal helholdsvis 3.c, 3.d og i andet 
skoletilbud (her er der en fælles viden mellem forældre og skolen, 
men ikke pt. hos eleven). Ledelsen har talt med forældrene til de 3 
elever. Beslutningen følger det generelle princip skolebestyrelsen har 
lavet ved behov for klassesammenlægninger. 
 
Alle lærere og pædagoger i 3.a og 3.b vil fortsat være på klasserne 
resten af skoleåret, både for at få lavet en god proces for 
klassesammenlægningen samt for at støtte op om de elever, der skal i 
en ny klasse eller have nyt skoletilbud. 
 
Den nye klasse vil efter sammenlægningen være 7 visiterede elever 
og 13 distriktselever i klassen. Den økonomiske ressource er afklaret 
med PPR, hvor der, fra august 22, vil være 3 lærere tilknyttet klassen, 
og der vil fortsat være to SL-hold. 
 
Der blev skrevet til forældrene i 3.a og 3.b og i 3.c og 3.d. Der blev 
afholdt et vellykket forældremøde, hvor klasseteamene, Gry, Christian 
og Sannie deltog.  
Her nåede forældrene blandt andet at få stillet gode spørgsmål, danne 
forældreråd og aftalt første fælles fødselsdage. 
 
Efter det har en forælder på skolen, som ikke har tilknytning til 
3.årgang og som ikke deltog på forældremødet, skrevet et opslag på 
Facebook og kontaktet det samlede Byråd.  
Lasse har været tagget på Facebook-opslaget. Det er et opslag der 



kritiserer klassesammenlægningen. Lasse videregiver til 
skolebestyrelsen, at skolen får meget ros for både proces, beslutning 
og selve forældremødet med 3.a og 3.b´s forældre. 
Gry har kommenteret tråden.  
 
Samme forælder har også skrevet til byrådet. Skolen har på den 
baggrund lavet en redegørelse. 
 
Skolebestyrelsens princip har været fulgt og det er et godt afsæt for 
klassesammenlægninger. 
Skolebestyrelsen er enige om, at henvendelsen ikke har ændret på 
den oplevelse af at proces, beslutning og udmelding omkring 
klassesammenlægningen er en succes. 

6. Eventuelt  17.45- 18.00 - Intet 
 

7. Lukket punkt 

 

 Intet 

 


