
   

Fremmødte:  Christina B. Hatting, Kaja M. Madsen, Lene M. Kruse, Jane J. Simonsen, Kristian Balle, Annette Roed, Vibeke K. Agger, Bettina S. 

Berwald, Jens Peter M. Mikkelsen, Lars Nielsen  

 

Afbud:   Lone S. Jørgensen, Dorthe S. Rasmussen, Lise Grønbæk, Susanne Kristensen, Laura S. Nielsen, Sanaa Dilawarzada    

   

Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

Punkt 7 blev flyttet op som punkt 4 a. Herefter blev dagsordenen 

godkendt.  

Christina  

2   Nyt fra ledelsen   
Orientering   

  Der er dialogmøde med Rådmanden d. 30. maj kl. 19 – 21.  

Afklaring af, hvem der deltager, på næste møde.  

 

Mobilitetsperioden i Aarhus kommune: Mulighed for pæd. personale   

at flytte arbejdssted. Vi har fået en lærer fra en anden skole og en 

pædagog. Vi har derudover stadig en ledig lærerstilling og en 

børnehaveklasseleder, som skal besættes.  

Vi har sat en kulturproces i gang tidligere på året, som vi netop har 

fulgt op på. Der er god udvikling på dette område. 

Jens Bech Pedersen starter som pædagogisk leder på mellemtrinnet    

d. 1. maj.   

Der er indkøbt tre infoskærme, som er sat op.  

Der er bestilt møbler til indskolingens/ SFO´s fællesrum, så det fremstår 

mere ”helt og møbleret”.  

Der er etableret bedring omkring parkeringsforholdene på P-plads ved 

hallen og for adgangsforholdene fra hallen ned mod skolen (Se sidste 

referat).  

 

Ledelsen  

Skolebestyrelsesmøde   

 

Referat  

12.04.2018  Kl. 19-21  

  

Møderum/Ny adm.   

  



3   Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  Udgår Elevrådet   

4   Nyt fra Kolt-Hasselager 

Fællesråd   
Orientering   

   Der har været generalforsamling i marts måned. Karen Radmer er valgt 

som formand. Fællesrådet vil tage fat i politikkerne ift. om det beløb, 

man får fra kommunen, kan forhøjes, da området er i vækst.  

Der er møde omkring et tryghedsnetværk d. 24. april kl. 19 i 

bevægelsesrummet på skolen. Alle husstande i Kolt-Hasselager 

modtager en invitation i deres e-boks. Lars kontakter Natteravnene ift. 

deres deltagelse.  

Lars  

5   Gennemgang af proces for 

principper   
Oplæg og drøftelser   

Iht. basistilsynet i Aarhus Kommune 

skal vi have de principper, som er 

listet op forrest i dokumentet. Det 

har vi ikke fuldt ud. Derfor har vi 

udarbejdet udkast til principperne, 

hvor de mangler – eller suppleret, 

hvor vi finder det nødvendigt.   

  

Principperne er revideret, AN har skrevet ændringer ind i dokumentet. 

OBS:  
10            10    Skolens madordning - inden for rammerne herfor:  

Kaja sender tidligere princip til AN.  

Nr. 10 og 11 - Disse principper drøftes næste gang. 

Dokument med principper sendes ud med referatet.  

  

 



  Vi drøfter principperne i mindre 

grupper på mødet og efterbehandler 

dem bagefter administrativt, sådan 

at de kan vedtages på næste SB-

møde.  

  

1. Skolens arbejde med elevernes 

udvikling i skolens faglige og 

sociale fællesskaber (gældende fra 

1. august 2017) – vi har ikke dette 

princip nu.  

2. Adgangen til at opfylde 

undervisningspligten ved at 

deltage i undervisningen i den 

kommunale musikskole eller ved 

eliteidrætsudøvelse i en 

idrætsforening  

3. Samarbejdet mellem skole og 

hjem, og om skolens og 

forældrenes ansvar i samarbejdet  

4. Underretning af hjemmene om 

elevernes udbytte af 

undervisningen – se nedenfor  

5. Arbejdets fordeling mellem det 

undervisende personale  

6. Fællesarrangementer for eleverne i 

skoletiden, lejrskoleophold, 

udsendelse i praktik m.v.   

7. Skolefritidsordningens virksomhed 

(samlet af tidligere udarbejdet 

forslag i skabelonformen)  

8. Kulturcenteraktiviteter, såfremt 

det er besluttet iværksat IKKE 

IVÆRKSAT HOS OS.  SKAL DET???  

  



9. Om voksne skal kunne deltage i 

folkeskolens undervisning  

10. Skolens madordning - inden for 

rammerne herfor  

11. Skolens samarbejder med 

lokalsamfundet (den åbne skole)  



6   Skolebestyrelsesvalg  
Orientering  

  

  

Procesplan præsenteres og 

gennemgås  

Procesplanen er gennemgået, og AN tilføjer få ændringer, denne 

godkendes.  

Der afholdes et valgmøde d. 29. maj, hvor skolebestyrelsen aflægger 

beretning.  

Der informeres om valget på ForældreIntra og FB.  

CH har modtaget materiale fra Forældre og Skole, hvor der er ideer til 

kampagne. Dette sendes ud med referatet og ifm info om valget.  

Annette  

 7   Regnskab  
 Orientering  

  Bettina gennemgår regnskabet. Der er et underskud på 

undervisningsområdet på 88.856. Det ligger inden for rammen, som vi 

regnede med (+/- 100.000). I SFO er der et stort overskud på 753.904. 

Det skyldes, at nogle af de investeringer, vi forventede at lave i 2017, 

er udskudt til 2018, samt at vi har fået en refusion for en medarbejder.  

Skolen har fået stjålet alle elev pc’ere til en værdi af ca. 250.000. Der  

er en afklaring i gang ift. ansvar og forsikring. Skolen har brug for at 

indkøbe nye pc’ere.  

Der er en afklaring i gang, om skolen skal lave om på nøglesystemet. 

Dette vil koste 300.000.  

I IT-lokalerne er sat nye låse i og elektronisk brik med personlig kode.  

Kantinen: Skolen har brug for at investere i en industriovn samt en 

ventilation, som er påkrævet. Denne koster 100.000. Det undersøges, 

om Forvaltningen betaler for ventilationen. Det går rigtig godt med  

salg i kantinen.  

De ovenstående investeringer siger skolebestyrelsen ok til.  

 Bettina  

 8    Planlægning af    

 arbejdsdag  
 Drøftelse  

  Forældrearbejdsdag afholdes lørdag d. 26. maj kl. 9 – 13.    

Pernille Rødsig (Formand fra SFO-rådet), Susanne Kristensen 

(pædagog) og Vibeke har afholdt møde, og der laves en invitation, som 

kommer ud i næste uge. Der laves opslag ved tre indgange på skolen, 

hvor forældre opfordres til at melde sig til arbejdsdagen 😊 

   

 9   Eventuelt   Mobiltelefoner   AN gennemgår skolens almene regler og ordensregler, hvor 

mobilregler drøftes. Det godkendes af SB.  

  

    PÅ NÆSTE MØDE           

   



   

Med venlig hilsen   

Christina B. Hatting, formand   

Annette Roed, skoleleder    

   


