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Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

Dagsordenen godkendes.  Christina  

2   Præsentation   

Rasmus Pöckel  
Orientering  
  

Rasmus præsenterer sig selv som 

nyt medlem i Skolebestyrelsen 

fra august 2018 og deltager i 

resten af skolebestyrelsesmødet 

som gæst.  

Udgår.   Annette  

Rasmus  

3  Nyt fra ledelsen   
Orientering  

  • Der har været prøveskoledag i dag, hvor 90 kommende skolebørn 

har været på besøg med deres forældre. Prognosen for elevtallet 

er god – vi rekrutterer flere af de potentielle børn til skolen. 

Prognosen skal holde nogle år, før det slår igennem ift. 

tilbygninger.  

• Skemaer for næste skoleår er på plads.  

• Økonomien vil vise et underskud i år, da der er nogle opgaver, 

der skal laves færdige. Forvaltningen har godkendt betaling af 

ventilation til kantinen. Skolen køber derudover en ovn.  

• Første del af helhedsplanen skal igangsættes med 

aktivitetsområde vedr. mellemtrinnet samt et møbel i 

indskolingen. Der arbejdes på en løsning ift. indgangen ved 
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udskolingen, hvor der er nogle ting, som mangler at blive lavet – 

inddækning af rør.  

• AN fremlægger en oversigt over, hvad vi har nået i år – 

medsendes referatet.  

• Kristian Balle vil gerne understøtte indsatsen ift. Skoleskak.  

4   Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  Udgår.   Elevrådet   

5   Nyt fra Kolt-Hasselager 

Fællesråd   
Orientering   

   Der er ikke noget nyt vedr. møde i Fællesrådet. Der er fokus på etablering 

af nye fodboldbaner, shelters, ny hal ift. at påvirke det politiske niveau. 

Der bliver lavet en undersøgelse blandt de unge i området – hvad ønsker 

de? Vi ønsker at inddrage de unge, så vi også kan imødekomme dem og 

forhindre en negativ adfærd. Der bliver muligvis taget kontakt til 

Natteravnene. Der har været møde med Tryghedsnetværket.  

OBS – husk ressourcesyn på de unge, inddrag dem, der har ideer og 

ressourcer.  

OBS – kan Bavnebakken inddrages, eks til shelters? 

Ulla/Lars  

6   Klubben på skolen   

Proces og muligheder for 

indflydelse for 

forældre/medarbejdere 

præsenteres og drøftes  
Orientering og drøftelse   

  AN fremlægger planen.  

SB vil blive inddraget i processen.  

Skolebestyrelsen er velkomne til at byde ind med deltagelse i 

styregruppen.  

Merete  

Annette  

 

 7   LUP  
 Drøftelse  

Vores lokale udviklingsplan for 

Kolt Hasselagerområdet 

præsenteres og drøftes  

Udviklingspunkter i 2018/19:  

- Styrkelse af det faglige niveau 

- Samarbejde med forældre i et samskabelsesperspektiv  

- Inklusion – inkluderende læringsmiljøer, stærke børnefællesskaber og 

elevelevinddragelse.  

Der er særligt fokus på tidlig forebyggende indsats – jf. Børn og Unge 

politikken.  

Skriv ift. AN´s fremlæggelse medsendes referatet.  

 Annette  



 8    Evaluering af bestyrelsens   

 arbejde i år  
 Drøftelse   
  

Hvad er vi stolte af – hvad kunne 

vi gøre mindre af – og hvad 

bærer vi med os til næste 

skoleårs arbejde?  

Ideer til det fremadrettede arbejde:  

Orientering skriftligt forud for møder vil kvalificere debatter på møderne.  

Sætte flere kompetencer i spil hos de forældrevalgte i SB.  

Kommunikation mellem skole og hjem, stadig fokus på ensartethed – 

MinUddannelse er i gang med at blive implementeret. Kan SB og 

forældrerådet bidrage til, at forældrene tager mere ansvar for 

kommunikation – eks SB siger noget om det på forældremøderne.  

Forældrebank/ Forældreinddragelse i undervisningen – skal vi opdyrke 

dette?  

 

Der skal være en forventningsafstemning for SB´s arbejde – hvad og 

hvordan arbejder vi på møderne og mellem møderne? Hvordan deltager 

vi bedst i møderne? Dette punkt tages på det første møde efter 

sommerferien.  

Forlængelse/ændring af mødevarighed/omfang drøftes.  

 Christina  

 9   Årsplan  
 Drøftelse  

Årsplanen for skolebestyrelsens 

arbejde næste skoleår 

gennemgås og drøftes Bilag 1  

Drøftelse af mødefrekvens og tid.   Christina      

 Annette  

 10   Eventuelt        

    PÅ NÆSTE MØDE           

   

Mødet sluttes af med en let anretning og et glas vin, hvorunder vi siger farvel – og mange tak for en stor indsats gennem årene til Lise.  

  

Med venlig hilsen   

Christina B. Hatting, formand   

Annette Roed, skoleleder    

   


