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Koltvej 17-19  

  

Fremmødte:  Christina B. Hatting, Kaja M. Madsen, Dorthe S. Rasmussen, Lise Grønbæk, Lene M. Kruse, Lone S. Jørgensen, Jane J. Simonsen, Kristian 

Balle, Annette Roed, Karin H. Iversen, Vibeke K. Agger, Bettina S. Berwald, Jens Peter M. Mikkelsen, Susanne Kristensen   

  Repræsentanter fra SFO-forældrerådet  

Afbud:              Rasmus D. Jørgensen, Ulla Korsgaard 

  

Dagsorden  Underpunkt  Referat  Ansvarlig  

1  19.00-19.05  

Godkendelse af dagsorden  
Beslutning  

  

  

Punkt 3 gennemføres. 

 

Dagsordenen er hermed godkendt. 

Christina  

2  19.05-19.15  

Nyt fra ledelsen  
Orientering  

 

 

- Skolevejsanalyse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til elevrådet. 

 

Der arbejdes med p-plads og buslommen ved hallen, 

således at mulighederne for at udnytte parkering samt til- 

og frakørsel til parkeringspladsen ved hallen forbedres. 

 

Signalet ved fodgængerovergang ved skolen repareres. 

 

Forældremøder afholdes i disse uger på alle årgange med 

deltagelse af klassens team og ledelsen. 

 

Vi har pt. en læsestrategi. En matematikstrategi og it-

strategi er undervejs. Der skal også udarbejdes en social 

handleplan. Alle ovennævnte forventes færdige inden uge 

42. 

 

Der skal gennemføres en APV (arbejdsmiljøpladsvurdering) 

på skolen i forbindelse med de større ændringer, der har 

været.  Der er bl.a. opmærksomhed på, at akustikken i den 

oprindelige del af udskolingen skal forbedres. 

 

Ledelsen  



- Internat og kulturvision  Der har været gennemført internat for det samlede 

personale på skolen. Vi har bl.a. arbejdet med en 

kulturvision for skolen. 

 

Vi arbejder pt. med en handleplan i forhold til de 

opmærksomhedspunkter, der er i 

forældretilfredshedsundersøgelsen. 

 

I uge 36 blev den første fordybelsesuge gennemført. Der 

har været arbejdet med faglige mål bl.a. via værksteder og 

ture ud af huset. 

 

Vi har haft en veloverstået indvielse af skolen som en 

helhed og den nye udskoling, og vi har fået mange positive 

tilbagemeldinger. 

 

I underetagen af udskolingen tildækkes de synlige rør. Vi er 

også opmærksomme på de lokaler med overgang fra det 

oprindelige byggeri til det nye byggeri, og hvordan vi kan 

lave en visuel god overgang. 

 

Vi er undervejs med en beredskabsplan, og i den 

forbindelse skal der bl.a. foretages en brandøvelse. 

3    

Nyt fra elevrådet  
Orientering  

 Laura fra 8.b og Sanaa fra 8.a er deltagende fra elevrådet. 

Laura er blevet valgt som formand og Sanaa som 

næstformand. 

 

Elevrådet skal bl.a. arbejde med indretning af udskolingens 

pauserum. 

 

Elevrådet skal også arbejde med, hvordan man færdes i 

udskolingen bl.a. i pauserne. 

 

Laura og Sanaa skal repræsentere begge skolens elevråd 

(0.-6. klasse elevråd og 7.-9. klasse elevråd). 

Elevrådet  



4  19.15-19.20  

Nyt fra SFO-forældreråd  
Orientering  

  Forældrerådet har arbejdet med SFO-folder og generelt 

omkring kommunikation om SFO-aktiviteter. 

 

Forældrerådet har gennemført et Åbent-hus, som var en 

stor succes. 

 

SFO-forældrerådet mødes igen d. 26.9, hvor der er valg til 

den kommende periode. 

SFO-

forældreråd  

5  19.20-19.25  

Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd  
Orientering  

  Afbud fra Fællesrådet pga. møde i Fællesrådet. Ulla  

6  19.25-19.40  

Halvårsregnskab  
Status  

  Regnskabet gennemgås med supplerende bemærkninger. Bettina  

7  19.45-19.55  

Princip for skiftende skemaer og 

skemalægning  
Drøftelse   

Bilag 1 og 2  Princippet korrigeres i et mindre omfang (0.-4. ændres til 

0.-3. klasse). Formanden og skolelederen kommer med et 

korrigeret forslag til kommende møde. 

  

8  19.55-20.25  

Skolens udearealer   

(Walk and talk)  
Oplæg og drøftelse  

-  

-  

-  

Gennemgang af skolens 

udearealer  

Input til udarbejdelse af 

helhedsplan for udearealerne  

Ideer til arbejdsdag  

Forslag: 

Mellemtrinnet skal prioriteres fx med aktiviteter på en del 

af det grønne område ved bålhytten. 

Elevrådet skal inddrages, så de kan bidrage med ideer. 

Generelt gøres det grønne område ved bålhytten mere 

aktivt for mellemtrinnet. 

Bevare grusbanen. 

Godt med cykelparkering til udskolingen på fliserne langs 

bygningen med administrationen 

Parkour, der appellerer til mellemtrin og udskoling. 

Bord- og bænkesæt på de grønne områder og på området 

med fliser foran udskolingen. 

Skaterbane på et af de grønne områder. 

Generel inddragelse af eleverne til også at være med i 

idéfasen. 

 

Alle  

Oplæg:  

Annette 

Opsam- 

ling: 

Christina  



I processen fremad vil elever, personale og fællesråd 

tænkes ind, og der kommer et udkast til samlet plan. 

9  20.25-20.40  

Planlægning af arbejdsdag i oktober  
Drøftelse og beslutning  

   Datoer for kommende arbejdsdag findes på det første 

møde i 2018. 

Christina  

10  20.40-20.50  

Eventuelt  

  

   Lærernes dag (5. oktober), som vi sidste år afholdt som 

medarbejdernes dag. 

 

Lone fra bestyrelsen skriver til klasseforældreråd i alle 

klasser og opfordrer til, at dagen markeres i den enkelte 

klasse med fx kage eller frugt. 

 

Parkering v. skolen 

Det skal kommunikeres ud, at parkering ved rundkørslen 

fortrinsvis er til personalet, og at vi opfordrer forældre til at 

parkere ved parkeringspladsen ved hallen. Punktet tages på 

et kommende møde. 

 

Bestyrelsens deltagelse ved kommende forældremøder 

Vi har brug for en til: 

d. 21.9 – Lone deltager 

d. 4.10 – Christina deltager 

 

Legohouse åbner d. 28. september, der er mulighed for 

besøg af skoleklasser i forbindelse med dagene omkring 

åbningen. 

Kristian sender link med info til Annette 

 

Loppemarked ved indvielsen; det samlede beløb er endnu 

ikke opgjort. 

 

Christina  



Dialogmøde med rådmanden er sat til d. 8.11- info følger. 

 

Vores prognose for den kommende børnehaveklasse står 

pt. til 127 børn. 

 

Der er blevet bevilget, at vinduer i det gamle bibliotek 

bliver udskiftet. 

 

11  20.50-21.00  

Godkendelse referat  

  

   Referatet mailes ud til godkendelse. Christina  

  PÅ NÆSTE MØDE         

  

Med venlig hilsen  

Christina B. Hatting, formand  

Annette Roed, skoleleder  


