
 
 
 

ELISE SMITHS SKOLE – NY MUNKEGADE 13 – 8000 AARHUS C 
Tlf.: 86 12 25 77 – e-mail: kontoret@elise-smiths-skole.dk 

Referat af repræsentantskabsmøde onsdag d 16. november 2022 

Referent: Lene Bundgaard 

 

1. Velkomst ved bestyrelsens formand og mødeleder  Else Marie Gejl 

 a. Præsentationsrunde  
 
Til stede er klasserepræsentanter fra: 
0a, 0b, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 5a, 6b, 6c, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9b 

Jonathan (næstformand i elevråd) og  Emma Lucca (medlem af elevrådet) 

Lærerrådsformand-formand Nikolaj Nielsen  og Arbejdsmiljørepræsentant Pia Pank Sønderby, samt 
referent Lene Bundgaard. 

Skolens bestyrelsesformand Else Marie Gejl 

2. Oplæg om skolefravær i forbindelse med forskningsprojekt på ESS Charlotte Kjeldgaard  

Oplæg ved Johanne Jeppesen, lektor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.  

 
Vi har som privatskole ikke den samme adgang til Back to Scool eller andre af de kommunale tilbud - dog  er 
vi en del af  Det Tværgående Trivselsteam, som Aarhus Kommune har sat i værk. Charlotte oplever det som 
et rigtig godt tilbud. Der er desværre et halvt års ventetid lige nu. 

3. Skoleevalueringen – ny form Else Marie Gejl/ 

 a. Orientering og baggrund René Jakobsen  

Bestyrelsen mener at Reræsentantskabet er et vigtigt høringsorgan - her drøftes generelle 
problematikker- ikke den enkelte klasse eller personaler. Formen opleves god og skal fortsætte som 
nu. 

Det påhviler forældrene på en fri grundskole. Det sker blandt andet ved besøg fra en certificeret 
tilsynsførende, der ender med en tilsynsrapport.  Derudover fører forældre dagligt tilsyn ved deltagelse 
i skolens aktiviteter, deltagelse ved skole-hjem-samtaler, forældremøder m.v.  

Til selve skoleevalueringen kan man godt tænke sig et nyt system og derfor bedes repræsentantskabet 
forholde sig til, hvad en skoleevaluering skal spørge ind til. Hvordan skal udformningen fx være? 
Afkrydsningssystem? Med mulighed for kommentarer? Så lille og overskueligt dokument som muligt? 
Andet? 

b. Diskussion og feedback i forældregruppen 

Bestyrelsen indsamlede skriftlig feedback  



 

 

4. Opfølgning på emnet fra sidste år vedr. skolens udendørsarealer René Jakobsen  

René præsenterede tegninger fra helhedsplanen og arkitektens tanker. Indlægget var en opfølgning på 
sidste års opgave ved repræsentantskabsmødet, hvor forældrene kom med inputs til en helhedsplan. 

Bestyrelsen skal nu beslutte om man vil godkende helhedsplanen og herefter drøfte hvilke dele af planen, 
som ska sættes i værk. Hvis og når vi går i gang med at revitalisere udeområderne vil det kræve at det 
foregår over flere etaper, da vi er afhængige af skolegården i forbindelse med pauser og sfo. 

5. Meddelelser fra:  

a. Repræsentantskabet  

1a: 

      Er der noget man kan gøre for indeklimaet i kælderen?  

Skolefoto - findes der et bedre tilbud? 

Hvordan påvirker sparekataloget fra Aarhus Kommune ESS?  

SFO: Der efterlyses en generel skærmpolitik og er der mulighed for elektronisk skærmsystem til ind- og 
udtjekning? 

6b: 

Boden: Eleverne savner mulighed for kontantbetaling og betalingskort 

Triatlon : ros for at man kun offentliggør top tre efterfølgende. 

 

b. Elevrådet  

Der blev vedtaget tre arrangementer, der desværre ikke dækker over alle skolens klasser. 

Julebingo for mellemtrinnet 

Fodboldturnering for udskolingen 

Galla for udskolingen. 

c. Lærerrådet  

d. SFO  

e. Skolens bestyrelse 

 f. Skolens ledelse  

6. Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


