
   

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, Rasmus D. Jørgensen, Bettina S. Berwald, Jens Peter M. Mikkelsen, Susanne 

Kristensen  

    

Afbud:              Ulla Korsgaard, Laura S. Nielsen, Sanaa Dilawarzada   

   

Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

Godkendt  

Punkt 9 udgår 

Christina   

2   Nyt fra ledelsen   
Orientering   

 

 

 

 

1. APV  

 

 

2. Kulturvision status  

 

 

 

3. Helhedsplan  

 

 

 

Præsentation af nye ansatte: 

Petrine Laursen i kantinen 

Klaus som teknisk service leder 

 

Skolens ansatte har for nylig gennemført en APV 

(arbejdspladsvurdering), hvor der er fremgang på langt de 

fleste parametre. 

 

 Vi har arbejdet videre med skolens kulturvision sammen    

 med medarbejderne, og der er god opbakning til det videre   

 arbejde. 

 

 Vi har haft det første møde i udvalget om helhedsplanen,   

 og der kommer et udkast til en plan inden jul. 

 

 Way finding projektet forventes færdigt inden    

 sommerferien. 

Ledelsen  

Skolebestyrelsesmøde   13.12.2017   Kl. 17-19  

Efterfølgende lidt juletraktement 

og hygge   

Møderum/Ny adm.   

Koltvej 17-19   



4. Andet    Der har været møde med KHIF og Fællesrådet vedr. de   

 fremtidige idrætsfaciliteter. Vi har bl.a. brug for faciliteter   

 til idrætsfaget og til motorik. 

 

 Personalet har været i et kompetenceudviklingsforløb vedr.   

 inklusion og stærke børnefællesskaber, som er blevet   

 afsluttet d.d. 

3   Nyt fra elevrådet   
Orientering   

   Udsat pga. afbud Elevrådet   

4   Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering   

   Pga. afbud udskydes punktet  Ulla 

5   Kvalitetsrapport  
Kort oplæg og gruppevise drøftelser   

Gennemgang og drøftelse af 

skolebestyrelsens udtalelse vedr.  

kvalitetsrapporten  

 Udtalelsen indsættes kvalitetsrapporten 

 

 Lone, Kaja, Christina og Kristian deltager som medlemmer   

 af skolebestyrelsen. 

AN   

6   Idræt og bad  
Orientering   

Opfølgning fra sidste møde   Forslag om, at der udarbejdes princip for idræt og bad. 

 

 Alle skal bade efter idræt, og der er tilsyn. Formålet er at  

 understøtte en sund kropskultur. I indskolingen kan der  

 være tale om, at en lærer af et køn varetager tilsynet for   

 begge køn. 

 

 Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der laver et udkast til    

 princippet. Lise, Christina og Kristian indgår i  

 arbejdsgruppen sammen med pæd. leder Rasmus, og  

 punktet tages op igen på SB-mødet d. 6.2. 

AN   

   



7   Status kantine   
Orientering   

   

Præsentation af kantineleder Petrine 

Laursen og hendes tanker/visioner for 

kantinen  

Petrine er startet rigtigt godt op. 

 

I forbindelse med etablering af kantinen er det nødvendigt 

at indkøbe konvektionsovn og røremaskine for at kantinens 

økonomi på sigt kan hvile i sig selv. 

 

Vi er opmærksomme på, at der skal være mulighed for at 

både de yngste elever og de ældre elever kan komme til at 

købe i spisepausen. 

 

 Bestyrelsen bakker op om kantinen, og det at den kan være    

 med til at højne elevernes trivsel. 

AN   

 8    Arbejdsdag   
 Beslutning    

 Fastlæggelse af dato for arbejdsdag    Arbejdsdagen fastlægges på kommende møde og falder   

 enten d. 5. eller d. 26. maj, hvor SFO-rådet også deltager. 

 

 Der fremgår ikke aktiviteter af kalenderen på Fællesrådets   

 hjemmeside. 

 Christina   

 9    Mobiltelefoner     Udsat  Christina   

 10    Status på arbejdet i SB   Hvordan er det gået i SB i 2017, og hvad      

 vil vi have fokus på i 2018?  

   

 Proces faciliteret ved formanden.    

 11    Eventuelt           

    PÅ NÆSTE MØDE       Uddybende om arbejdet med skolens kulturvision    

   

   

Med venlig hilsen   

Christina B. Hatting, formand   

Annette Roed, skoleleder    


