
 

 

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

 

Skolebestyrelsesmøde  

 

Torsdag den 28.04.22 
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, Lasse 
Jungholm, Stine  

Peter Hansen 

Forældre suppleanter: Mette Brockmann Ikke tilstede 
Medarbejdere:  Helle Iversen,  

Rasmus Kristoffersen 
 

Ledelse: Christian Hellum, Sannie 
Leth 

 

Elever: Anna (5.c), Mathias (6.x) Mathias. Milla (5.d) deltog i stedet 
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 

 16.35-16.55 

Skoleledelse: 

• Besøg i folketinget – den 27. april (Oplæg om Nest) 

CH fortæller om sit besøg i Folketinget  

• Indskrivning kommende skoleår 

Der er indskrevet børn til 4 nye 0.klasser, 2 Nest klasser (der 

er visiteret 3 elever til hver klasse) og 2 distriktsklasser. 

Klassedannelsen begynder i næste uge. 

• Fagfordeling er påbegyndt – i år forsøges at planlægge ud fra 

en tættere årgangstilknytning. Der skal igen i år ansættes flere 

lærere pga. barsler og flere elever. 

• Sidste skoledag 

Det vil være det traditionelle program for 9.årgang på skolen. 

Derefter er det skolens opgave at transportere 

afgangseleverne til og fra Grimhøj til et fælles arrangement for 

alle afgangselever i Aarhus. 

• Dimission bliver d.22.6.22 

• Der er valgt nye medarbejderrepræsentanter til 

Skolebestyrelsen. Rasmus træder af. Helle fortsætter og 

Charlotte Larsen er valgt ind. 

Medarbejdere: 

• Som sagt er fagfordelingen i gang – det er altid en særlig tid, 

hvor hele næste skole- og arbejdsår tilrettelægges. 



• Der har været en god Rundbold turnering.  

• Fase 1 har haft 2 gode kulturdage om Afrika med forskellige 

aktiviteter 

• Vi har holdt personalefest – det var en rigtig god fest og dejligt 

igen at være sammen 

• I går havde vi oplæg fra ADHD foreningen for alle 

medarbejdere  

Forældre:  

• Der er et ønske om at vide mere om, hvordan skolen møder 

forskellige udfordringer omkring klasser og elever. Ønsket 

uddybes ift. at kvalificere et oplæg for bestyrelsen. 

Elever: 

• Der er et ønske om indkøb af nye net til fodboldmål på 

boldbanerne, basket kurv i skolegården, spejle i 

omklædningen, mørklægningsgardiner. Elevrådet har sit eget 

budget. Der vil blive indhentet priser på elevernes ønsker fra 

de firmaer vi må købe ind til ifølge indkøbsaftalen. 

3. Godkendelse af 

regnskab 2021 og 

godkendelse af budget 

2022. 

 16.55 – 17.20 
Administrationsleder Jette Nevado deltog og gennemgik regnskab og 
budget. 
Regnskab for 2021 gennemgås for skolebestyrelsen. Det er sendt til 
forvaltningen og godkendt. Der er et overskud tæt på 300.000, som 
overføres til kommende regnskabsår. Regnskabet er godkendt af 
Skolebestyrelsen. 



Budgettet for kommende regnskabsår er gennemgået og godkendt af 
skolebestyrelsen. 
 

4. Om- og 

tilbyggeringer  

 

 

 17.20-17.45 
Arkitektfirmaet er fundet og nu skal der laves en inddragende proces 
med elever, forældre og personale. Drøftelse. 

5. 

Skolebestyrelsesvalg 

2022 

 

 

 17.45 – 18.15 
Vi skal afholde skolebestyrelsesvalg. 
Gennemgang af regelgrundlag. 
Procesplan med datoer (Valgmøde den 16. maj med efterfølgende SB-
møde) 
Drøftelse af hvem der genopstiller. Flere fra bestyrelsen genopstiller 

       
6. Godkendelse af 

timefordelingsplan for 

skoleåret 22/23 

 18.15-18.25 
Det foreslås, at vi som tidligere år følger Undervisningsministeriets 
forslag. Skolebestyrelsen godkender timefordelingsplanen. 

7. Eventuelt  18.25- 18.30  
Datoer for de sidste møder inden sommerferien 

8. Lukket punkt 

 

 Intet 

 


