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Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

Dagsordenen godkendes    

2   Nyt fra ledelsen   
Orientering   

  Der er en proces i gang med ansættelse af en ny Pædagogisk 

leder til mellemtrinnet.  

Orientering om personalesituation. Der er samtaler 21.3. vedr. en 

lærerstilling, som er slået op. En fra bestyrelsen kan deltage.  

Orientering om hvad der rører sig på skolen.  

AN orienterer om strejke og lockout varsel.  

Ledelsen  

3   Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  Punktet udgår  Elevrådet   

4   Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering   

   Alle fællesråd i Aarhus har været til møde med rådmanden for 

Teknik og Miljø og viceborgmesteren, og de møder op til et møde 

i Kolt-Hasselager.  

Der er generalforsamling i Fællesrådet 21.3.  

22.3. er der formøde på Rådhuset om borgermødet om tryghed 

24.4. Fællesrådet er obs. på at få etableret kontakt til 

Natteravnene.  

Ulla  

Skolebestyrelsesmøde   14.03.2018  Kl. 19-21  

  

Møderum/Ny adm.   

  



5   Princip for skoledagens organisering  
Oplæg og drøftelser   

  

Vi arbejder på forberedelse af 

næste skoleår, og i den 

forbindelse vil vi gerne drøfte 

pausernes længde. Se bilag  

Forslag til ændring af pausetiden:   

Pause for indskoling og mellemtrin:  

Spisepause 11.45 – 12. Pause kl. 12 – 12.30 

Pause for udskolingen:   

Bevægelsesbånd 11.45 – 12. Spisepause kl. 12 – 12.30. 

Hensyn til at lærerne, der underviser på tværs af indskoling, 

mellemtrin og udskoling (linjefagsdækning), mere bevægelse for 

de ældste elever og derfor behov for ens pauser for alle tre trin.  

Indskoling og mellemtrin får mere undervisning (5 x 15 min om 

ugen).  

Ændring af princippet skal indeholde mere overordnede 

vendinger og ikke specifikke minutter ift. pauser.  

Ledelsen lægger op til ændring af en times pause midt på dagen, 

da det påvirker skemalægningen negativt.  

Ledelsen laver et ændringsforslag til næste møde, og det 

besluttes på næste møde.  

  

6   Skolens sociale strategi   
Oplæg og drøftelser   

  

  

Vi har gennem det sidste år 

arbejdet på skolens sociale 

strategi. Denne præsenteres og 

drøftes.  

 Vibeke præsenterer skolens sociale strategi. Vi skriver eksempler 

fra den sociale handleplan ind i strategien.  

  

 7   Ordensregler  
 Drøftelse og beslutning  

De ordensregler, som eleverne 

selv har udarbejdet, 

præsenteres og besluttes.  

Rasmus præsenterer elevernes bud på ordensregler, elevrådets 

bud på ordensregler 0. – 6. klasse, i udskolingen er det blevet til 

en ”Bavnehøj Grundlov”. Disse to sæt ordensregler kombineres 

med de overordnede regler for skolen (eks regler for 

mobiltelefoner, indesko).  

Det samlede dokument præsenteres og vedtages på næste møde.  

  

 8    Eventuelt   ”Gå bus” projekt under Dansk Skoleidræt foreslås – ledelsen 

undersøger dette.  

Parkering ved hallen om morgenen – der bliver tegnet gule 

streger op, hvor man ikke må parkere, gule streger til 

busholdeplads samt hajtænder ifm. indkørsel.  

   



Ledelsen vil undersøge, om der kan laves flere forbedringer.  

    PÅ NÆSTE MØDE           

   

   

Med venlig hilsen   

Christina B. Hatting, formand   

Annette Roed, skoleleder    

   

   

   

   


