
   

Fremmødte: Christina B. Hatting, Dorthe S. Rasmussen, Lene M. Kruse, Lone S. Jørgensen, Jane J. Simonsen, Kristian Balle, Rasmus Pöckel, Annette 

Roed, Vibeke K. Agger, Jens B. Pedersen, Rasmus D. Jørgensen, Jens Peter M. Mikkelsen, Susanne Kristensen,  

Afbud:   Kaja M. Madsen, Bettina S. Berwald , Ulla Korsgaard/Lars Nielsen, elevrådet 

   

Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

      Christina  

2   Præsentation   

Rasmus Pöckel  
Orientering  
  

Gensidig præsentationsrunde    Annette  

Rasmus  

3  Nyt fra ledelsen   
Orientering  

• Bygninger/Inventar  

• Prioriteringer i skoleåret (bl.a. 

planlagte prøvehandlinger ift. 

skole-hjem-samarbejdet)  

• Kommende besparelser i AK  

• Økonomi  

- Det har været en rolig opstart efter sommerferien. Der 

er startet fire nye 0. klasser. Vi har øget 

tilslutningsprocenten en lille smule - det er vi glade for 

og stolte af.  

- Bygninger: Ventilation, røremaskine og ovn er under 

etabling i kantinens køkken, så der er god udvikling i, 

hvordan kantinen kan fungere og producere.  

- Inddækning af rør i kælderen i udskolingen er etableret, 

trappegang mellem udskoling og kontor samt overgang 

til bibliotek er under udarbejdelse.  

- Møbel ”Isbjerget” er kommet og taget i brug i 

indskolingen.  

- Aktivitetsbane ifm. udeområderne – her er der 

udarbejdet byggetilladelse, og den sendt ind til BU.  

- Der investeres i idrætsudstyr til undervisning og SFO 

efter deling af redskaber med Kolt/Hasselager 
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gymnastikforening. Dette sker bl.a. for at sikre, at vi har 

redskaber til den daglige undervisning og til idræts-

undervisningen i 9. klasse, hvor der er afgangsprøve.  

- Prioriteringer: Skole–hjem samarbejdet: Vi er i gang 

med at udvikle et par nye tiltag – vi mangler at træffe 

beslutninger om prøvehandlinger. Derfor orienteres der 

om dette på næste SB møde.  

- Klubben på skolen: Klubben har i dette år et lokale på 

mellemtrinnet, og processen ift. indretning af klub- 

lokaler på skolen fremadrettet er gået i gang med 

inddragelse af forældre, medarbejdere og ledelser i 

skole og klub. Denne proces foregår sammen med 

nyindretning af lokale til faget håndværk og design.  

- Økonomi: Som tidligere drøftet i SB vil der forekomme 

et underskud i indeværende år pga. nødvendige 

investeringer og uforudsete udgifter, f.eks. i forbindelse 

med tyveri.  

- Sparekataloget for Aarhus Kommune kommer ud 22.8., 

og der er høringsfrist 12.9. Christina og AN afstemmer i 

løbet af uge 34, om der er brug for et evt. ekstra møde 

ift. høringssvar. Hvis ikke, kan dette udarbejdes inden 

for høringsfristen på næste ordinære SB møde. AN 

sender materialet til SB.  

4   Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  Udgår, da elevrådet ikke er valgt endnu.  Elevrådet   

5   Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering   

   Udgår, da fællesrådet ikke er deltagende på mødet. 

Fællesrådet har dog fremsendt referat af deres sidste 

møde, hvor det bl.a. blev aftalt at sætte en mindre 

undersøgelse i gang blandt de unge om, hvad de gerne vil 

have af aktivitetsmuligheder i lokalområdet. Skolen støtter 

op omkring dette initiativ ved også at stille samme 

spørgsmål til eleverne i udskolingen efter aftale.  

Ulla/Lars  



6   Gensidig forventningsafstemning ift. 

roller og opgaver i skolebestyrelsen   
Orientering og drøftelse   

 •  Gennemgang af forretnings-      

orden - drøftelse og evt. 

justering.  Baggrund: 

Skolebestyrelsens håndbog kap 

2A, 3B, 4D og F)  

• Hvem er på valg til foråret? 

Opsamling fra gruppedrøftelser i fht. gensidige 

forventninger, og hvad skolebestyrelsens medlemmer 

gerne vil byde ind med i samarbejdet med skolen:  

- Gerne deltage i drøftelser om værdier, processer, 

strategier.  

- Gerne mulighed for fordybelse i emner/ udvalg.  

- Større krav fra ledelsen til SB - Skriftlige orienteringer 

og evt. spørgsmål, der stilles på forhånd vil kunne 

kvalificere punkter på dagsordenen – dvs. større 

forberedelse fra SB medlemmerne, orienteringspunkter 

kan derved fylde mindre, og debatten blive mere 

kvalificerede.  

- Mere tid til at gå i dybden.  

- Indtage helikopter perspektiv på møderne/ indspark/ 

indgangsvinklen/ djævelens advokat/ sparringspartner 

for ledelsen.  

- Der er stort tidspres på møderne – for kort tid sat af til 

beslutninger. Færre punkter på dagsordenen ønskes.  

- Medlemmer af skolebestyrelsen skal være obs på, at SB 

ikke sagsbehandler – SB’s perspektiv skal være på det 

generelle.  

- SB som et dialogforum.  

- SB min. én gang årligt orienteres om overblik/status på 

årets arbejde af ledelsen.  

- Afdækning af, hvilke kompetencer der er i SB – så den 

enkelte kan bidrage med det i flere sammenhænge ift. 

skolens udvikling.  

- Forældrerepræsentanter er skolens ambassadører og 

taler skolen op.  

- Hvidbog for skolebestyrelsen/ forældrerepræsentanter.  

- Sætte mål for SB´s arbejde.  

Rasmus, Christina, Kristian og Lone kommer med bud på 

udvalgsstruktur i SB på mødet i oktober.  

 

Forretningsorden:  

Christina  



Ændring tilføjes ifht. uddelegering af ordstyrerrollen. 

Forretningsordenen vedtages på næste møde.  

 

Skolebestyrelsesvalg:  

Christinas ordinære periode udløber i 2019, og hun 

genopstiller ikke. Lones ordinære periode udløber også, 

men hun udtræder, fordi hun ikke længere har barn på 

skolen, og Dorthe udtræder af SB foråret 2019, fordi hun 

heller ikke efter sommeren 2019 har barn på skolen. 

Dermed er der tre ledige pladser, som skal besættes ved 

skolebestyrelsesvalget i foråret 2019 med tiltrædelse 

august 2019.  

 

Valg af formand for dette år afklares på næste møde.  

  • Præsentation af skolens årshjul  

• Drøftelse og evt. justering af 
skolebestyrelsens årshjul 
(temamøder?)  

 

Revideret årsplan sendes ud sammen med referatet. 

Årsplanen drøftes igen næste gang set i lyset af oplæg fra 

udvalgsgruppen. 

 

 7   Deltagelse i forældremøder  
 Drøftelse og beslutning  

Fordeling og organisering af 

skolebestyrelsens deltagelse i efterårets 

forældremøder  

Forældremøderne er fordelt på disse datoer, og det er 

noteret, hvilket SB medlem der deltager i mødet:  

05.9. kl. 17.00: 2. årgang: Christina, Rasmus  

05.9. kl. 18.35: 3. årgang: Christina, Rasmus  

12.9. kl. 17.00: 1. årgang: Kristian, Christina 

12.9. kl. 17 - 19: 0. klasserne holder ikke fælles møde, og SB 

medlemmerne besøger klasserne på skift: Kristian 

19.9. kl. 17.00: 4. – 6. årgang: Lene, Jane  

26.9. kl. 17.00: 7. – 9. årgang: Lone, Dorthe  

 

SB påpeger, at det er en udfordring, at møderne ligger tre 

årgange på én aften.  

OBS om 7. – 9. årgang kan ændres/ deles i flere møder.  

 Annette  

 8   Eventuelt   Kort drøftelse af USU, punktet tages op på næste møde.  

 

  



Mødet med Ib Ravn er 8. november kl. 15 – 18.30.  

 

Man kan deltage i ansættelse af pædagog 27.8. kl. 14.50 – 

18.30. Henvendelse til Vibeke, hvis man har tid og lyst.  

    PÅ NÆSTE MØDE   • Valg af formand for skoleåret 

2018/2019  

• Godkendelse ændrede 

forretningsorden 

• Udvalgsstruktur – oplæg og 

drøftelse ved udvalget 

• Status projekt klub/skole og HD-

lokaler 

• USU og omlagte timer 

• Prøvehandlinger skole-

hjemsamarbejdet beskrives 

• BYOD-strategi drøftes og 

vedtages 

• Arbejdsdag i oktober – 

deltagelse, kommunikation   

     

   

  

Med venlig hilsen   

Christina B. Hatting, formand   

Annette Roed, skoleleder    

   


