
  

Fremmødte:  Christina B. Hatting, Kaja M. Madsen, Dorthe S. Rasmussen, Lise Grønbæk, Jane J. Simonsen, Kristian Balle, Annette Roed, 

Karin H. Iversen, Rasmus D. Jørgensen, Jens Peter M. Mikkelsen, Susanne Kristensen, Laura S. Nielsen 

    

Afbud:   Ulla Korsgaard (Kirsten V. Nielsen deltager i stedet for), Vibeke K. Agger, Bettina S. Berwald, Lene M. Kruse, Lone S. Jørgensen,  

Sanaa Dilawarzada   

  

Dagsorden  Underpunkt  Referat  Ansvarlig  

1  19.00-19.05  

Godkendelse af dagsorden  
Beslutning  

  

  

Godkendt Christina  

2  19.05-19.15  

Nyt fra ledelsen  
Orientering  

• Orientering om KHIF’s planer vedr. 

kunstgræsbane og hvad det betyder 

for skolen samt møde med 

politikerne herom den 9.10.2017  

• Møde med Winie Richen og et evt. 

samarbejde om helhedsplanen for 

udeområderne   

 

 

 

 

• Ansøgning til Statens Kunstfond  

 

 

 

 

Beslutning om kunstgræsbane på skolens grund er på 

byrådsmøde d. 21.11.17. 

 

 

 

Winie er arkitekt og har interesse for udearealer og 

udeskolearealer. AN og Winie har kigget på skolens 

områder. Der er fortsat fokus på at højne mellemtrinnets 

aktivitetsmuligheder. Fx noget parkourlignende. Vi er 

opmærksomme på, at elever og personale skal inddrages. 

Det besluttes, at Annette beder Winie om at gå videre 

med tegninger for udearealer. 

 

AN har lavet ansøgning, der skal være med til at 

finansiere tegninger til forpladsen, og det er 

efterfølgende tanken, at der skal ansøges om midler til 

selve etableringen. 

 

Ledelsen  

Skolebestyrelsesmøde  12.10.2017  Kl. 19-21  Møderum/Ny adm.  

Koltvej 17-19  



• Ansøgning om DM i skoleudvikling 

og DCUM undervisningsmiljøpris   

 

• Information om forestående APV og 

tidsplan herfor  

 

• Information om sammenhæng 

mellem kulturvision og APV  

 

 

AN har ansøgt prisen i skoleudvikling og har efterfølgende 

ansøgt DCUMs undervisningsmiljøpris. 

 

 

I forbindelse med at der er foretaget større ændringer af 

skolen, skal der laves en APV. 

 

Personalet har et pædagogisk møde d. 29.11, som 

opfølgning på kulturvision og APV. 

3  19.15-19.20  

Nyt fra elevrådet  
Orientering  

  Elevrådet har fået bl.a. højtaler til pauserummet. 

Elevrådet har flere ønsker til bl.a. flere indkøb, som igen 

tages op på et kommende elevrådsmøde. 

Elevrådet  

4  19.20-19.25  

Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd  
Orientering  

  Fællesrådet har modtaget en ansøgning fra skolen vedr. 

ansøgningen til statens kunstfond. Fællesrådet har 

besluttet at bevilge 5000 kr. 

Der afholdes møde i november vedr. ”Tryghed i 

nærmiljøet”. 

Kirsten  



5  19.25-19.55  

Datainformeret ledelse  
Status  

Hvordan arbejder vi med data på 
Bavnehøj Skole?   

• Forældretilfredshedsundersøgelse   

• Elevernes trivselsundersøg- 

else   

• Skolens faglige niveau   

• Skolens læsestrategi og – 
resultater   

• Skolens matematikstrategi og - 

resultater   

Vi er i vores brug af data bl.a. optaget af elevernes 

progression. 

 

Vi bruger vores data til at vurdere og til at kvalificere 

vores beslutninger.  

 

Data kan fx være standpunktskarakter, 

tilfredshedsundersøgelser, trivselsundersøgelser og 

resultater af nationale test. 

  

Alle  

  

Oplæg:  

Annette  

  

Opsamling:   

Christina   

6  19.55-20.10  

Udskolingen  
Drøftelse  

Hvordan går det i de nye lokaler? Hvordan 

fungerer samspillet mellem lokaler, 

pædagogik og didaktik.  

Vi er kommet godt på plads i udskolingen. 

 

Skolens FB-side bruges bl.a. til at sætte billeder på 

hverdagen i skolen. 

 

RD har lavet et årshjul, som beskriver de forskellige tiltag, 

der er i samarbejdet med bl.a. UU (Ungdommens 

uddannelsesvejledning) i 8. og 9. klasse og de øvrige 

udskolingsindsatser. 

RD/AN  

  

7  20.10-20.40 

Arbejdsdag  
Oplæg og drøftelse  

Status på arbejdet med at planlægge en 

arbejdsdag  

Forslag om enten d. 5. maj eller 26. maj. 

 

VK aftaler nærmere med SFO-forældrerådet. 

RD taler med Brugsen, så der ikke er sammenfald med 

aktiviteter på dagen. 

AN taler med KHIF. 

Christina  

8  20.40-20.50  

Eventuelt  

  Temperatur i klasserne 

AN undersøger nærmere 

 

De tekniske servicemedarbejderes arbejde med maskiner. 

Opmærksomhed på eleverne sikkerhed i fx pauser, når 

der anvendes maskiner i områder, hvor der er elever. 

 

”Samtaler er bedre end valgtaler” 2. november fra 19-

21.15 på Samsøgades Skole. Christina deler opslag på FB. 

Christina  



 

D. 8.11 fra kl. 17.30-20 på rådhuset er der dialogmøde 

med rådmand Bünyamin Simsek fra Børn og 

Ungeudvalget. Bestyrelsen opfordres til at deltage. Vi har 

mulighed for selv at komme med spørgsmål til 

rådmanden og udvalgsmedlemmerne. 

Vi er optaget af, hvordan skolen kan bruges udenfor 

skoletid, som et omdrejningspunkt for lokalområdet, 

ungemiljøer, Åben Skole, hvordan skaber vi fokus på 

håndværksfagene/erhvervsuddannelser, særligt 

talentfulde børn, samarbejdet med klubben om vores 

fælles børn, fokus på geografisk placering af FUs valgfag. 

 

Vi kan evt. fremover invitere til et dialogmøde på 

Bavnehøj Skole.  

 

Krus med skolens logo 

Vi skal være opmærksomme på at finde anledninger, hvor 

krusene kan sælges. Krusene bliver udstillet i en montre. 

 

Vi har to stillingsopslag pt. 

En til den tekniske service leder, Kristian deltager fra 

bestyrelsen. 

En til en fast lærerstilling. 

 

Idræt og bad 

Skolen har en klar holdning til, at man skal være omklædt 

i idræt og tage bad efterfølgende. 

9  20.50-21.00  

Godkendelse referat  

    Christina  

  PÅ NÆSTE MØDE    Status på kantine 

Idræt og bad 

  

Med venlig hilsen  

Christina B. Hatting, formand  

Annette Roed, skoleleder  


