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Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

Godkendt Christina  

2  Nyt fra ledelsen   
Orientering  

  

  

• Vi er optagede af udarbejdelse af høringssvar ift. 

de kommende besparelser samt den politiske 

proces omkring det. Vi er bekymrede for 

konsekvenserne, også for det administrative 

personale. 

• Der har været afholdt det første arbejdsgruppe-

møde i processen omkring det, at klub og skole 

flytter sammen. Det var et meget positivt forløb. 

• Der er lavet et udkast til et krav, som skal rettes 

til rengøringsselskabet ift. tyveri af computere. 

Det er sendt til juristerne i Børn og Unge. 

• Bestyrelsen er positive over udkastet til 

billederne på skolens værdier. Man kunne godt 

tænke sig at se flere udskolingselever.  

• Vi forventer, at skolens underskud bliver på         

7-800.000 kr. 

• Vi arbejder på, at markedsdagen bliver en stor 

positiv begivenhed.  

Ledelsen  
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Møderum/Ny adm.   

  



• AN fremlægger UVM’s nye folkeskoleudspil 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/sep/180911-

nyt-folkeskoleudspil-skal-haeve-fagligheden-og-give-

skolerne-mere-frihed 

 

3  Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  Udgår pga. afbud fra elevrådsrepræsentanterne. Elevrådet   

4   Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering   

   • Skolebestyrelsen bakker op omkring fællesrådets 

høringssvar og er medunderskriver på SFO- 

forældrerådets høringssvar. 

Der har været positiv opmærksomhed omkring 

fællesrådets opslag omkring et høringssvar. 

• Der har været et positivt samarbejde omkring 

stisystemet omkring Bering-Bedervej med de 

andre fællesråd.  

Ulla/Lars  

5    Valg af formand for skoleåret        

 2018/2019 og suppleringsvalg SB i         

 oktober   
Drøftelse og beslutning  

  Der skal være suppleringsvalg til skolebestyrelsen – 2 

faste medlemmer og et suppleringsmedlem. Vi udskyder 

valget af formand og næstformand til næste 

skolebestyrelsesmøde.  

Annette  

 6   Godkendelse af ændret forretnings-  

 orden (bilag vedlagt)  
 Beslutning  

   Forretningsordenen er vedtaget.  Annette  

 Christina  

 7   Besparelser i Aarhus Kommune  
 Orientering og drøftelse - høringssvar  

  AN fremlægger udkast til MED’s høringssvar, og dette 

drøftes. Skole og forældre opfordrer til, at flest mulige 

indsender høringssvar. AN sikrer, at besparelser for SFO 

indgår i det endelige høringssvar.   

 Annette  

 8   Udvalgsstruktur  
 Drøftelse  

 Oplæg og drøftelse ved udvalget  

  

Udgår, da udvalget ikke har mødtes endnu. Kommer på 

næste sb-møde efter aftale. 

  

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/sep/180911-nyt-folkeskoleudspil-skal-haeve-fagligheden-og-give-skolerne-mere-frihed
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/sep/180911-nyt-folkeskoleudspil-skal-haeve-fagligheden-og-give-skolerne-mere-frihed
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/sep/180911-nyt-folkeskoleudspil-skal-haeve-fagligheden-og-give-skolerne-mere-frihed


 9   Status projekt klub/skole og HD-loka-     

 ler  
 Orientering  

   Se pkt. 2  Annette  

 10   USU og omlagte timer  
 Orientering  

  JB orienterer omkring brugen af understøttende 

undervisning og studietid på skolen. Bestyrelsen bakker 

op om det.  

 Vibeke  

 Rasmus    

 Jens  

 11   Arbejdsdag  
 Drøftelse og beslutning  

Dato i oktober?  

Hvem deltager - og kommunikation 

herom aftales.  

Udsættes til foråret. 

Skolebestyrelsen vil gerne være med til at bakke op 

omkring en frivillighedsstand på Markedsdagen Evt. 

sammen med klub og daginstitutionerne. 

Skolebestyrelsen vil gerne være med på en 

frivillighedsstand. 

 Annette   

 Christina  

 12   Eventuelt        

    PÅ NÆSTE MØDE           

   

  

Med venlig hilsen   

Christina B. Hatting, formand   

Annette Roed, skoleleder    

   


