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Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

   Annette  

2  Nyt fra ledelsen   
Orientering  

  

  

- Budgettet er nu vedtaget i Aarhus Kommune, og det betyder, at der ændres, 

ift at de administrative ledere skal reduceres til det halve antal og betjene 

flere skoler og dagtilbud. De skal samtidig referere til BU og ikke til en 

skoleleder.  

       De nye skoledistrikter skal fremover bestå af fem områder, hvor Bavnehøj    

       Skole er i distrikt syd, hvor der er ca. 10.000 børn.  

- Ledelsen skal på seminar i slutningen af oktober ift. Stærkere 

Læringsfællesskaber (SLF), som er et fælles projekt for hele Børn og Unge.  

- SB er orienteret om personalesituationen.  

- Der har været afholdt en uvarslet brandøvelse. Det gik rigtig godt - på 12 

minutter var alle på boldbanen og talt op. Vi søger kommunen om et ABA 

anlæg.  

- Vi er ved at undersøge, hvorvidt der er skimmelsvamp som konsekvens af, at 

det gennem længere tid har regnet gennem taget i hallen. Der er bestilt et 

tæppe, som kan dæmpe lyden samtidig med, at det kan dele hallen op i to.  

Ledelsen  
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- Film fra Fællesskabsdagen vises – den er lavet af Martin, som er en tidligere 

elev. Filmen skal ligge på hjemmesiden og vises FB.  

- Der etableres en ”Læringscirkel” i udeområdet ved mellemtrinnet. 

Byggetilladelse er på plads, og WR Learning Spaces hjælper os med 

planlægning sammen med entreprenør, anlægsgartnere osv.  

3  Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  Udgår  Elevrådet   

4   Nyt fra Kolt-Hasselager 

Fællesråd   
Orientering   

   Udgår Ulla/Lars  

5    Status suppleringsvalg SB i  

 oktober   
Drøftelse og beslutning  

• Opstillede 

• Opstillingsmødet – 

hvordan skal det 

foregå?  

Opstillede kandidater til SB valg:  

Thomas Servin, Mette Sjøner Frederiksen, Morten Madsen, Jennie Voergaard, 

Mogens Christensen.  

AN har inviteret til valgmøde 23.10.18. AN undersøger, om det kan ændres til et 

elektronisk valg, da det kan være en udfordring at afvikle valg, hvis der ikke 

møder nogen forældre op. Hvis det kan lade sig gøre, kan afstemningen løbe efter 

mødet, så forældrene kan stemme elektronisk. AN undersøger også, om der er 

nogen begrænsning på, hvor mange suppleanter vi kan have.  

Annette  

 6   Bring your own device  
 Beslutning 

Princip herfor præsenteres 

og drøftes 

Forslag til BYOD princip fremlægges. Tillæg til teksten: Programmer og platforme, 

som kommunen tilbyder gratis. Hvordan arbejder skolen med digital dannelse 

skrives også ind (evt. som bilag). Der er udarbejdet en IT-strategi, som 

understøtter BYOD. SB er enig i indholdet i det fremlagte, det sættes op i form 

som øvrige principper og godkendes næste gang. OBS på detaljeringsniveau i 

princippet, så kan den fremlagte tekst indgå som bilag til princippet.  

 Rasmus  

 

 7   Status kantine – og sund   

 mad  
 Orientering og drøftelse -   

 høringssvar  

  Der har været nogle forældrehenvendelser til ledelsen ifm køb i kantinen. Det kan 

være udfordrende for de små børn at nå at købe i kantinen og nå ud til frikvarter. 

Dette kan især være en udfordring for indskolingsbørnene, og ledelsen har 

opfordret indskolingsforældrene skal smøre madpakker til deres børn, således at 

de kan være i klassefællesskabet, mens de spiser.  

 Vibeke  



Kantinens drift kan være udfordret i år et, da vi har investeret i bl.a. en 

røremaskine og ovn. Kantinen servicerer også diverse møder på skolen.  

SB får en status på kantinens drift, kvartalsvist opdelt.  

Ledelsen laver et udkast til en sundhedspolitik, som drøftes i SB.  

 8   Udvalgsstruktur  
 Drøftelse  

 Oplæg og drøftelse ved   

 udvalget  

  

Der har ikke været afholdt møde endnu. Rasmus og Kristian laver et udspil og 

giver AN en tilbagemelding ift., hvilket møde det skal tages op på.  

 ? 

 9   Status projekt klub/skole   

 og HD-lokaler  
 Orientering  

  AN fremlægger helhedsplanen og fortæller om en studietur, hvor styregruppen 

for projekt skole/klub og HD-lokaler blev inspireret til indretning af klub og HDS-

lokale på skolen.  

 

 Annette  

 10   Skiltning, wayfinding og   

 synlige værdier  
 Orientering  

  RD fremlægger skiltning, som vi har indhentet tilbud på. Vi har samarbejde med 

kombibiblioteket, Helsehuset, Lokalhistorisk arkiv. Desuden viste RD billeder, 

hvor skolens værdier synliggøres i indskoling, mellemtrin, udskoling og 

administration som en gennemgående ”branding” af skolen og vores værdier.  

 

 Rasmus 

 11   Eventuelt    HUSK at der temamøde vedr. ”Rammer for mål – og indholdsbeskrivelser for SFO i 

Aarhus Kommune” d. 30. oktober kl. 18.30 – 21. Et SB medlem melder sig til VK i 

uge 43😊 

SB står ved frivillighedsstand ved skolefesten 7.11. for at få en forældrebank 

etableret.  

 

  

    PÅ NÆSTE MØDE           

   

  

Med venlig hilsen   

Annette Roed, skoleleder    

   


