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Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

  Godkendt Christina  

2   Nyt fra ledelsen   
Orientering   

• Præsentation af Jens B. Pedersen  

• Orientering omkring stjålne 

computere. 

 

• Orientering om de økonomiske og praktiske 

forhold vedr. computere. Der er fundet en løsning 

på omkodning af døre og andet.  

• Vi er med i et frivillighedsprojekt med 3. og 7. 

årgang med fokus på medborgerskab/at være 

eller gøre noget for andre i lokalområdet. 

• Vi har taget hul på samarbejdet med klubben om 

at flytte sammen med skolen og renovering af 

lokalerne til håndværk/design. Det er 

forventningen, at dette kan tages i brug ved 

årsskiftet 2019/2020. AN beder teknisk 

forvaltning om en udspecificering af, hvad det 

afsatte beløb indeholder.  

• Wayfinding-projektet bliver afsluttet inden 

sommerferien. Kunstner Peter Holm laver et 

forslag til inspiration til helhedsplanen for 

udskolingsområdet og ind i skolegården.  

Ledelsen  

Skolebestyrelsesmøde   08.05.2018  Kl. 19-21  

  

Møderum/Ny adm.   

  



• En lærer har søgt ud til os i den interne 

mobilitetsproces. Vi har også fået en medarbejder 

i forflytningsprocessen. Desuden har vi 

stillingsopslag på 1 fast lærerstilling og et 

årsvikariat, da en lærer har søgt og fået bevilliget 

orlov i et år. Der er ansættelsessamtaler d. 22/5.   

3   Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  Punktet udgår  Elevrådet   

4   Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering   

   Punktet udgår Ulla/Lars  

5   Gennemgang og vedtagelse af 

obligatoriske principper   
Orientering og beslutning  

 Se bilag  Princip for Bavnehøj Skoles kantinetilbud skal også gælde 

for automaten. Rettelse i princippet: Kantinetilbuddets 

drift skal tilstræbes at være udgiftsneutral. Mange af de 

børn, der har særlige udfordringer, er der plads til i 

kantinen i kortere tid for lige at finde ro. Vi tilstræber, at 

der er åbenhed for at inddrage eleverne i, hvilken mad 

der laves.  

 

Der stilles spørgsmål til, hvorfor kostpolitik og 

kantinedriften er indeholdt i samme princip. Det blev 

besluttet, at der skal laves et særligt princip for kost ved 

specielle lejligheder. Med disse ændringer vedtages 

princippet.  

 

AN forslag til rettelser vedtages (se bilag). Det vedtages, 

at ”samarbejderne” ændres til ”samarbejdsprojekter”. 

 Annette 

6     Principper i udskolingen  
Oplæg og drøftelse  

  

  

Præsentation af principper for 

undervisningen i udskolingen, status, 

videre udvikling – samt rundvisning i 

udskolingen  

RD præsenterer, hvordan skolen arbejder i udskolingen i 

lokaler, med pædagogik og med særlige tiltag i de 

kommende år. Skolebestyrelsen finder, at det er vigtigt, 

at vi kommunikerer ud, at mange eksterne parter synes, 

Rasmus  



at den nye udskoling er interessant og derfor kommer på 

besøg for at høre om det.   

 

Skolebestyrelsen bakker op om, at en ugentlig 

understøttende lektion konverteres til tværfaglige 

naturfaglige projekter. Der er en debat omkring det 

hensigtsmæssige i at have fagdage i de små fag, 

herunder sprogfag. Det er vigtigt, at den tværfaglige 

naturfagsprøve bliver prioriteret i undervisningen, da 

den jo er obligatorisk.  

 

Bestyrelsen er positive ift.de initiativer, der er i 

udskolingen.    

 7   Planlægning af arbejdsdag  
 Drøftelse  

  Der er kun få tilmeldinger til arbejdsdagen – så få, at vi 

overvejer at aflyse denne. Debat om, hvordan vi kan få 

flere tilmeldinger til arbejdsdagen. Sanne får Lotte til at 

skrive ud til alle forældre med opfordring til at melde sig 

til elektronisk. Der skal være min. 15 tilmeldte af hensyn 

til omkostningerne og arbejdstiden for medarbejderne.  

Der er en drøftelse af, hvilke kanaler, der kan 

kommunikeres gennem. D. 18/5 tages der stilling til, om 

arbejdsdagen bliver til noget.  

 Vibeke  

 8    Implementering af MinUddannelse  
 Drøftelse  

 Hvad er status?  AN redegør for status ift. MinUddannelse. Fremtiden er 

desværre uklar pga. uklare politiske signaler. Vi 

fortsætter med den plan, der ligger. Vi sætter særligt 

fokus på, at forældrene hjælpes til at kunne bruge 

portalen.  

 Christina  

 9   Eventuelt    • Dialog med rådmanden d. 30/5 på Grøndalsvej 2 

kl. 19-21. Debat om, hvordan Skolebestyrelsen 

bedst bakker op omkring vores anmodning om en 

multihal på mødet.  

• Fyraftensmøde, hvor skolebestyrelsesformanden 

fremlægger årsberetningen og det nye 

  



skolebestyrelsesmedlem kan præsentere sig selv. 

Det er d. 29/5 kl. 17-18.  

• Forslag til årsplanen for det kommende skoleår: 

rullende skolebestyrelsesmøder mandag-torsdag. 

Skolebestyrelsen vil fortsat arbejde med 

samskabelse. Der er et ønske om et oplæg om, 

hvordan der kan holdes mere dynamiske møder 

(Ved Ib Ravn). SB-medlemmerne kan overveje 

det oplæg, de har set, til næste gang, hvor 

årsplanen vedtages (se bilag). 

• AN præsenterer dispositionen til LUP – den lokale 

udviklingsplan.  

• Det foreslås, at januar-mødet bliver et temamøde 

af lidt længere varighed (f.eks. en lørdag), hvor 

der afsættes tid til grundige drøftelser. 

• Der udkommer katalog om valgfag d. 1/6. 

   PÅ NÆSTE MØDE den 20. juni  

kl. 17-19 (!) – skolen er vært for et let 

traktement som afslutning på årets 

samarbejde   

   • Deltagelse af Klubben, hvor proces for 

sammenflytning drøftes, og hvor proces for 

udvikling af håndværk/design lokalerne 

præsenteres - herunder, hvordan forældrene kan 

involvere sig i disse processer 

• Evaluering af skolebestyrelsens arbejde 

• Vedtagelse af årshjul 

• Temaer for Skolebestyrelsens arbejde det 

kommende år 

   

   

   

Med venlig hilsen   

Christina B. Hatting, formand   

Annette Roed, skoleleder    

   


