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Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

  Godkendt Christina   

2   Nyt fra ledelsen   
Orientering   

 

 

 

 

1. Elevtilfredshedsundersøgelsen 

status 

 

2. APV og kulturproces status 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøgelsen er udsat på ubestemt tid fra ministeriet. 

 

 

Vi har drøftet APV i storteam. Det betyder, at de 

forskellige teams får forskellige fokuspunkter. 

Der ses en vis belastning i forhold til arbejdet med 

fordybelsesugerne.  

Vi har lavet en survey blandt medarbejderne i forbindelse 

med planlægningen af skoleåret for at have viden om, 

hvordan medarbejderne har oplevet tiltagene i 

indeværende skoleår. 

AN/KH/VK/RD  

Skolebestyrelsesmøde   11.01.2018  Kl. 19-21  

Bestyrelsen for Dagtilbud og SFO 

forældreråd deltager fra 19.00 

20.00 og drøfter punkt 6. SFO 

forældreråd bliver for at drøfte 

punkt 7+8 til kl. 20.40. Derefter 

fortsætter SB med øvrige  

dagsordenspunkter til kl. 21.00  

  

Møderum/Ny adm.   

  



 

 

 

3. Henvendelse om Multihal – 

bilag 1 

 

 

  

Vi har haft et opfølgende møde vedr. kulturvision og 

hvordan vi kan omsætte vision til praksis. 

 

Vi kommer med en bred appel fra lokalsamfundet om en 

ny multihal. 

Forslag om at tage kontakt til ”Idrætssamvirket Aarhus” i 

forbindelse med ønsket om en ny hal. 

3   Nyt fra elevrådet   
Orientering   

 

 

 

 

 

 

1. Arbejde med ordensregler 

 

 

 

 

2. Inddragelse kantine 

 

 

3. Udskolingen pauseområderne 

 

 

4. Andet 

 

 Elevrådet i udskolingen arbejder med Bavnehøj grundlov. 

 

 Udskolingen vil også gerne have en form for samling på   

 tværs af klasserne. 

 

 Petrine vil gerne tale med eleverne om, hvad de har af   

 ønsker til indhold i kantinen. 

 

 Skolen har øget fokus på eleverne pauser i udskolingen,    

 så det er tydeligt, hvilke aktiviteter der er mulighed for. 

 

 Ønske om mere varme i kælderen i udskolingen. 

 

Elevrådet   

4   Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering   

    Forældrerådet bakker op om arbejdet med en multihal. 

 

 Dato for møde i Tryghedsnetværket er sat til d. 24.4.18 

 Der afholdes formøde i marts. 

Ulla  

5   Kvalitetssamtalen  
Kort oplæg og gruppevise drøftelser   

Gennemgang og drøftelse af 

Kvalitetssamtalen    

 Hvordan gik samtalen, og hvilke udviklingspunkter skal        

 vi arbejde videre med i den kommende periode? 

 

 Skolen er nu ikke længere under tilsyn. 

 

 Der var stor anerkendelse fra områdechefen for skolens   

 arbejde og den store indsats, der har været gjort. 

 

 Skolens overordnede udviklingspunkter er således: 

AN   



”Samarbejdet med forældrene tager udgangspunkt i et 

samskabelsesperspektiv, hvor vi tager fælles ansvar for 

børnenes læring, trivsel og udvikling”. 

 

”Vi arbejder med inklusion, hvor vi har fokus på 

inkluderende læringsmiljøer, stærke børnefællesskaber og 

elevinddragelse”. 

 

6   Forældresamskabelse i lokaldistriktet 

om Dagtilbud hhv. Skole-

hjemsamarbejdet  
Drøftelse   

I et samskabelsesperspektiv mellem 

bestyrelserne i Dagtilbuddet, SFO 

forældrerådet og Skolebestyrelsen på 

Bavnehøj Skole – Hvordan kan vi lære 

af hinanden ift. at udvikle godt 

samarbejde mellem Dagtilbud/Skole 

og hjemmene?  

 Oplæg ved AN/DS/KH   

 Efterfølgende processer med samarbejde på tværs    

 mellem forældre og medarbejdere 

 

 Separat referat 

AN/DS/KH/VK   

   

7   Princip for SFO  
Drøftelse   

Udkast til Princip for SFO drøftes   

 Bilag 2  

  

 Oplæg v. VK/AN  

 Proces for drøftelse defineres  

 Input registreres i referatet og indarbejdes efterfølgende 

 

 Input:  

 Ønske om, at der formuleres et formål. 

 Pædagogikken skal formuleres bredere end aktiviteter og    

 gerne i forhold til hele samværskulturen. 

 Fx henvise til andre principper, gerne antimobbestrategi    

 ind i princippet. 

 Bør forholdet mellem skolens og SFO formuleres ind i? 

 Udkastet rummer mange handlinger fremfor   

 overordnede principper. 

 

 Vi skal være opmærksomme på, hvad vores principper    

 skal kunne. 

  

 Skolen udarbejder et nyt udkast til princip, som skal   

 behandles i SFO forældreråd og bestyrelse. 

VK/AN   



 8   Arbejdsdag   
Drøftelse   
  

Fastlæggelse af dato for arbejdsdag.  

Hvad er der behov for at lave?  

Hvem tager ansvar for hvad i den 

sammenhæng?  

 Spørgsmålene drøftes, og ansvar/opgaver fordeles. 

  

 Der er meget malerarbejde og lugearbejde. 

 Stensætning i skolegården skal nedbrydes. 

 ”Byg og hyg – dag” 

 

 Arbejdsdagen planlægges til d. 26. maj. 

 

 VK koordinerer det videre arbejde med planlægning af   

 dagen sammen med Kristian, Laura, Pernille og Susanne. 

 

VK  

 9   Forberedelse SB valg  
Beslutning  

Hvornår valg  

Hvem på valg  

Hvordan gennemfører vi 

orienteringerne og valget  

Hvem har hvilke opgaver i dette  

 Spørgsmålene drøftes, og ansvar/opgaver fordeles. 

 

 Lise er på valg og giver besked til AN, om hun ønsker    

 genvalg. 

 

 Valget skal være gennemført, således at den nye   

 bestyrelse er på plads inden kommende skoleårs start. 

Christina/AN   

 10  Kursus ”Arbejde med tilsyn”  
Beslutning  

Kurset udbydes af Skole og Forældre – 

hvornår skal vi bede om kurset?  

 Skal kurset foregå før eller efter SB-valget, og hvilke   

 datoer skal vi foreslå til Skole og Forældre? 

 

 Vi ønsker møde i forbindelse med et eksisterende møde. 

Christina  

 11   Eventuelt     Der er udarbejdet udkast til princip for badning og   

 svømning. Udkastet sendes til bestyrelsens medlemmer   

 og er på kommende møde. 

   

    PÅ NÆSTE MØDE       Ønske om drøftelse af valgfagsudbud i kommende skoleår 

 

 Mail vedr. mobilfri skole 

   

   

Med venlig hilsen   

Christina B. Hatting, formand   

Annette Roed, skoleleder   


