
Bestyrelsesmøde på HU, Gl Lisbjerg skole, Randersvej 306, 8200 Aarhus N 
Mandag den 19. juni 2017 kl. 16.30 – 19.00 
 
Deltagere:    Afbud:  Ikke til stede: 
Forældre: Linda, Michael, Thomas, Lene  Thomas, Linda, Michael  
Elever: Paprika, Teresa   Teresa 
Organisation: Cecilie, Claus, Randi, Mette  Claus, Mette 
Lærere: Anna, Palle 
Skoleleder: Lone 
Gæster:  
 

 Dagsordenpunkter Ansvarlig 
for pkt. på 
dagsorden 

Referat 

1.  Check in. Rundvisning på den nye 
skole 

 Rundtur på hele skolen!  

2.  Dagsorden godkendes  Godkendt 
3.  Orientering om dialogmøde for 

FU-bestyrelser med Rådmanden 
 Dialogmødet i juni 17 med Rådmanden blev aflyst, 

men erstattes af et mindre og mere uformelt 
dialogmøde d. 23 august kl. 15.30-16.30. Cecilie og 
Lone har meldt sig til – men hvis flere fra bestyrelsen 
vil deltage, så vil det være fint Lige efter 
sommerferien vil Cecilie og Lone tale sammen om 
temaer, som vi kan tale med Rådmanden om. Vi 
sender mail til bestyrelsen om nogle kan og vil 
deltage også. 
 

4.  Status på fonde og udearealer. 
Styregruppe – hvordan gør vi? 

 Lone giver et overblik over forløbet i foråret. 
Fonde der er søgt – afslag og den videre proces. Lige 
pt søger vi fonde gennem Fællesrådet i Lisbjerg. 
Randi fortæller, hvordan status er på samarbejdet 
med virksomheder og udvikling af kompetencer for 
unge – mhp hvordan HU har fokus på Håndværk og 
Design/værksteder i at kompetenceudvikle de 
praktiske fag 
 

5.  Indvielse mandag d. 9 oktober 
Program 

 Rådmanden kommer kl. 13. Så der vil er være et 
fagligt oplæg for samarbejdspartnere v. Lene 
Tanggaard kl. 14 
Kl. 16 inviteres lokale borgere, HU´s venner m.fl.  
Invitation sendes ud lige efter sommerferien. 

6.  Den pædagogiske platform  Kort status v. Lone omkring proces den pædagogiske 
platform. Den har HU´s personale arbejdet på hle 
foråret. 

7.  Bestyrelsesvalg  Cecilie sender indstilling ud til bestyrelsen i august 
8.  Datoer for bestyrelsesmøder i det 

nye bestyrelsessår: 
 

 20 september: Bestyrelsesmøde INDEN valg. 
Efter valg: 
7. nov 2017 



7. marts 2018 
22 maj 2018 
11 september 2018 
 
Lone vil som sidste gang ”prikke” nogle forældre. 
Men tilbuddet om at deltage i bestyrelsen får alle 
forældre via intra. 
 

9.  Eventuelt  Evaluering af bestyrelsesarbejdet i skoleåret 16/17: 
• Skoleflytningen har stået højt på 

dagsordenen – bestyrelsen har forsøgt at 
hjælpe processen på vej. Det har været godt 
at se, at det er en fin proces. 

• Vigtigt at vi tænker, hvor kan bestyrelsen 
bidrage med noget og blive sat i spil. 

• Uformelle møder er ok. 
• Det bliver interessant at være med i driften 

af HU, når flytningen er veloverstået. 
• Bestyrelsen er vigtig for HU – da de kan 

anskue og se tingene på nye måder og med 
en anden vinkel. 

 
 

Kommende datoer 
Årsplan for møder i kommende skoleår udleveres i begyndelsen af september. 
Valgdato for foældre 
 
Kommende sager: 
Intranet for forældre 


