
  

Fremmødte:  Kaja M. Madsen, Dorthe S. Rasmussen, Lise Grønbæk, Lone S. Jørgensen, Jane J. Simonsen, Kristian Balle, Ulla Korsgaard, Annette 

Roed, Karin H. Iversen, Jens Peter M. Mikkelsen, Susanne Kristensen 

    

Afbud:   Christina B. Hatting, Lene M. Kruse, Vibeke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Bettina S. Berwald, Laura S. Nielsen, 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  

  Vi er fremadrettet ekstra opmærksomme på at have de 

nødvendige procedurer på plads forud for 

ansættelsessamtaler til faste lærer- og lederstillinger, 

således at der også kan deltage et bestyrelsesmedlem. 

Personalet arbejder videre med skolens kulturvision på et 

pædagogisk rådsmøde d. 29.11. 

Skolens personale er i gang med at besvare en APV 

(arbejdsmiljøpladsvurdering). 

Skolens kvalitetsrapport skal laves i den nærmeste fremtid 

og inden 20.12.2017. 

Arbejdet med bilag 1 drøftelser for kommende skoleår 

påbegyndes i kommende uge. 

Der er nedsat en gruppe blandt medarbejderne, der skal 

arbejde med helhedsplanen for skolens udearealer. I 

processen vil skolebestyrelse, elever og det øvrige 

personale også blive inddraget. Helhedsplanen forventes 

færdig inden årsskiftet, hvorefter arbejdet med at 

realisere planen påbegyndes i det nye år. 

Eleverne arbejder pt. med at udvikle ordens- og 

samværsregler i henholdsvis 7.-9. klasse og for 0.-6. klasse, 
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der efterfølgende præsenteres for skolebestyrelsen til 

godkendelse. 

Vi har netop modtaget indholdet i det tekniske budget, 

som dels er ændret, fordi vores m2 nu er på en matrikel, 

dels på grund af højere elevtal. 

Vi igangsætter et samarbejde mellem dagtilbuddet, KHIF, 

Fællesrådet og skolen for at få styrket vores faciliteter for 

den del af idrætsundervisning, der kræver en gymnastiksal 

med ribber, ringe og tove – og andre faciliteter til 

motorikøvelser og lignende.  

3  19.15-19.20  

Nyt fra elevrådet  
Orientering  

  Afbud Elevrådet  

4  19.20-19.25  

Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd  
Orientering  

  Fællesrådet har også været deltagende i samarbejdet med 

KHIF vedr. muligheden for en fremtidig kunstgræsbane. 

Fællesrådet arbejder på et borgermøde i foråret med 

emnet kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalområdet. 

Det kræver et vist deltagerantal at gennemføre mødet. 

Invitation med tilmelding vil blive sendt via e-Boks.  

Fællesrådet skal på et kommende møde beslutte hvorvidt 

man skal på Facebook. 

Kirsten  

5  19.25-20.25  

Forældresamskabelse  
Kort oplæg og gruppevise drøftelser  

• Kulturskabende aktiviteter / 
AN  

• Den åbne skole / RD  

• Idræt og bad / JP  

  

 AN lavede kort oplæg om årets tema:   

 Forældresamskabelse. Herunder blev de tre temaer   

 drøftet, og resultatet af drøftelserne står nedenfor som  

 forslag til punkter/handlinger fra SB til skolen: 

 

 Forslag til Kulturskabende aktiviteter: 

 Vi skal være opmærksomme på antallet af aktiviteter, vi   

 inviterer ind til, så vi får størst mulig opbakning og   

 deltagelse til de aktiviteter, vi inviterer forældrene til. 

 Udskolingen er aktive med at samle ind til deres tur til   

 København i 8. klasse, som foregår med forældre som   

 ansvarlige.  

  

AN  



 Forslag om at lave en mangfoldighedsdag for   

 lokalsamfundet på skolen. 

 Skal vi være mere deltagende til skole-OL og DHL fremad?   

 Og fx have nogle faste traditioner for de enkelte årgange i   

 en lokal kulturkanon. 

 Skal vi have en aktivitet, hvor vi inviterer andre skoler? 

 

 Den åbne skole 

 Forslag til den åbne skole: 

 Hvad kan vi gøre for at få folk indenfor dørene? Også   

 gerne folk fra lokalsamfundet, som ikke har børn på   

 skolen. 

 Kan vi lave et tættere samarbejde med KHIF for at få mere   

 aktivitet ind på skolen? 

 Vi skal være oplysende for forældre og elever om, hvilke   

 muligheder der kan være via Ungdomsskolen. 

 Sørge for at trække aktiviteter i lokalsamfundet ind på   

 skolen. 

 Forstærke samarbejdet med KHIF. 

 Skal vi have en ny mangfoldighedsdag? 

 

 Idræt og bad 

 Forslag ift. idræt og bad: 

 Skal vi have badeforhæng? 

 Kan det give noget at lave et samspil med KHIF? 

 Bad i idræt er på dagsordenen ved forældremøder. 

 Ønske om fælles linje i alle klasser og ift. de udmeldinger,   

 der gives fra skolen til elever og forældre. 

6  20.25-20.30  

Kvalitetsrapport  
Orientering  

Skolebestyrelsens kommentarer til 

kvalitetsrapporten forberedes  

Der laves kvalitetsrapport hver andet år, og der er derfor 

sidst lavet en rapport i 2015. På daværende tidspunkt fik 

skolen en række tilsynspunkter. 

  

Rapporten omhandler bl.a. en datadel, som trækkes fra 

skolens øvrige rapporter bl.a. data fra elevtrivsel- og 

forældretilfredshedsrapporter og Danmarks Statistik. 

AN  

  



Bestyrelsen skal bidrage med deres udtalelse til 

rapportens indhold. 

 

Rapporten er bagudskuende og skal danne baggrund for 

dialogen fremadrettet. 

 

Kvalitetssamtalen finder sted d. 11.1 kl. 12-14. 

 

Frist for bestyrelsens udtalelse 20.12.2017. 

 

7  20.30-20.40  

Status kantine  
Orientering  

  

  Annette præsenterer en vision for skolens kantine. Den 

kræver, at vi investerer i en fast medarbejder, der kan 

påtage sig ansvaret for at udvikle kantinen, som vi gerne 

vil have den. Der er nogle etableringsomkostninger i 

forbindelse med kantinens opstart, som gør, at kantinen i 

første omgang ikke ”hviler i sig selv”, men vil gøre det på 

sigt. SB giver sin opbakning hertil, men ønsker en 

nærmere plan for, hvilke omkostninger det kræver, og 

hvordan midlerne dertil findes.  

 

Fødevarestyrelsen har været på besøg i kantinen, og vi har 

fået vores første smiley. 

AN  

8  20.40-20.50 Arbejdsdag  
Beslutning  

Fastlæggelse af dato for arbejdsdag   Udsat Christina  

9  20.50-20.55  

Skolefest  

Salg af krus   Sælges i boden ved drikkelsen af SB Christina  

10  20.50-20.55  

Eventuelt  

   Ønske om fjernelse af skilt med ”Hasselager Skole”   

11  20.55-21.00  

Godkendelse af referat  

   Punktet fjernes, og referatet godkendes med 2 dages    

 varsel efter udsendelse. 

  

  PÅ NÆSTE MØDE     Idræt og bad – er der en udfordring med bad 

 Update kantine 

  



Mobiltelefoner 

  

  

Med venlig hilsen  

Christina B. Hatting, formand  

Annette Roed, skoleleder  

  

  

  

  

  


