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Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   Dagsordenen er godkendt.   

2 Nyt fra ledelsen   
Orientering 

 - Fællesskabsdagen 29.9.18 var en del af ”Aarhus som 

frivillighovedstad”. Skolen har deltaget i et forløb, 

som for nylig blev evalueret, hvor skolen fik ros for 

det, vi bød ind med, som blev præsenteret via en 

workshop.  

- ”Læringscirklen” er ved at blive etableret ved 

”Lunden”/ mellemtrinnet.  

- Skolens værdier er blevet sat op fire steder på skolen.  

- Fakkelturen i SFO torsdag var et fint arrangement 

med god tilslutning.  

- U6 håndbold i KHIF har øget tilslutning efter 

samarbejdet om Håndboldkaravanen.  

Ledelsen 

3  Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  

  

Der har været oplæg fra Danske Skoleelever. Det har 

givet ideer ift. at lave arrangementer for skolens elever.  

Elevrådet 

Skolebestyrelsesmøde   10.12.2018  Kl. 19.00-21.00  

  

Møderum/Ny adm.   

  



4  Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering   

 - Blinkende lys ”Toronto lys” bliver sat op for at give tid 

til, at man kan passere ved Bavnegårdsvej/Koltvej. 

Det skaber også sikkerhed for skolepatruljens 

arbejde.  

- Fællesrådet er i gang med at gentænke Fællesrådets 

arbejde og samle borgerne i fht. udarbejdelse af en 

handleplan for områdets udvikling. Bl.a. borgermøde 

med temaer. Ved mødet 15.11. mødte 110 personer 

op – flot.  

Der laves et sammenhængende skriv om fremtiden i 

Kolt Hasselager ud fra dette.  

- Der har været et møde i Tranbjerg vedr. stisystemer. 

Dette tages op i Fællesrådet - 

http://kolthasselager.dk/ 

 

Ulla/Lars   

5   Ny årsplan 
Drøftelse og beslutning 

   Årsplanen er godkendt.  Annette 

 6   Mødefacilitering  
 Evaluering  

 

 

Evaluering af kurset med Ib Ravn. 

Hvordan tænker vi at bruge 

mødefacilitering fremover 

Mødet med Ib Ravn handlede bl.a. om møde-facilitering 

vha. tydelighed om form og indhold. Vi kan blive skarpere 

på at holde os til dagsordenen, lave mindre enheder/ 

gruppearbejde.  

Obs på bilag til møderne sendes ud med dagsordenen.  

 Annette 

 

 7  Tilbagemelding temaer i APV 
 Orientering 
 

Der informeres om temaerne i årets 

APV, og hvordan skolen tænker at 

arbejde med det 

AN/VK orienterer om hovedtræk i årets resultater.  

Rapporterne tages op i denne uge i de respektive 

personalegrupper, og der laves en plan for opfølgning.  

 Annette  

 8  Økonomi 
 Præsentation og drøftelse  

Plan for afvikling af underskud og 

grønthøsterbesparelse 

  

Forventning til 2018: Underskud på 700.000. Det skyldes 

bl.a. ekstra regulering på løn, tyveri af pc’ere og kantinens 

opstart (ovne, udsugning).  

Der skal reduceres i 2019. Vi har allerede nu reduceret på 

8. årgang, hvor der er lavet klassesammenlægning, og vi 

 Bettina  

http://kolthasselager.dk/


sparer yderligere en lærerstilling, da en medarbejder går 

på efterløn 1.1.19.  

Der skal indarbejdes en rammebesparelse på ca. 600.000. 

Dvs. en samlet besparelse på 1,3 million. Der vil komme 

flere besparelsestiltag. 

SFO har et lille underskud. Børnetallet vil kun svinge en 

lille smule.  

 9 §16b 
Præsentation, drøftelse og beslutning 

 

Scenarier for ændringer i fht. 

Skoledagens længde fremlægges, og der 

præsenteres synsvinkler for pædagogik, 

logistik og økonomi. Derefter en 

drøftelse og beslutning om, hvad SB 

indstiller til ledelsen at gøre i fht. Næste 

skoleår. 

Uddrag fra præsentationen: Der skal ansøges individuelt 

pr. klasse. Det vil kunne medføre, at der vil kunne opstå 

scenarier, hvor klasser på en årgang får forskelligt timetal.  

Det vil bl.a. få konsekvenser for skemalægning og SFO- 

tiden samt organisering af SFO ift. forskellige tidspunkter, 

hvor eleverne får fri.  

Der kan søges frem til maj 2019.  

Punktet sættes på næste møde.  

 Annette 

 10   Eventuelt    Der er behov for at kigge på skolevejsanalysen igen - 

Højresvingsbanen ved hallen fungerer ikke ret godt. 

Overgang ved Skovvænget/Koltvej er ikke markeret med 

fodgængerovergang/sikker skolevej. OBS på kampagne! 

  

    PÅ NÆSTE MØDE           

   

  

Med venlig hilsen   

 

Annette Roed, skoleleder    

   


