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Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

  

2 Nyt fra ledelsen   
Orientering 

 - Skolens underskud for kalenderåret 2018 forventes at 

blive på 500.000 Kr.  

- Skolens budget for 2019 bliver presset, fordi 

garantiressourcerne bortfalder, og derfor bliver 

tildelingen justeret nedad med 1,3 mill.  

- Vi har ansat en ny administrativ medarbejder, da en 

anden adm. medarbejder har sagt op. 

- Annette informerer omkring proces med 

besparelserne på det administrative område, i denne 

sammenhæng med fokus på den administrative leders 

referenceforhold. Annette informerer om, at tanken 

er at lave administrative fællesskaber mellem to 

skoler. Bekymringen går også på, hvordan fordelingen 

af opgaverne på skolen og i ledelsen bliver, hvis den 

administrative leder ikke refererer til skoleleder eller 

dagtilbudsleder.  

 

Ledelsen 

Skolebestyrelsesmøde   20.02.2019 Kl. 17.00 – 19.00  

  

Møderum/Ny adm.   

  



3  Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  

  

- Vi er i gang med næste skoleårs planlægning. Vi er 

optagede af sammenhængen i mødestrukturen. 

- Ift. elevinddragelse har der været et inspirationsoplæg 

fra Danske Skoleelever til vores 

elevrådsrepræsentanter. 

Elevrådet 

4  Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering   

 - Der er generalforsamling i fællesrådet d. 27/3 og ikke 

d. 20/3.  

- Det er været et møde i kommunens Tryghedsudvalg. 

Der er sket en nedgang i antallet af indbrud i området. 

Der er et godt samarbejde mellem Aarhus Kommune, 

Fællesrådene og Østjyllands Politi.  

- Fællesrådet har gennemført en god proces, hvor det 

er lykkedes at lave et fælles katalog til udvikling af 

lokalområdet, hvor også Bavnehøj Skole er tænkt ind 

som en vigtig aktør.  

- Der er et møde i Grønlykkehallen d. 5/3 omkring 

trafikken i området.  

Lars   

5    Opfølgning på det fælles   

bestyrelsesmøde sidste gang 
 Diskussion 

 
 

Se referatet fra sidste møde – vi trækker 

centrale pointer ud sammen og drøfter, 

hvordan vi arbejder videre med disse? 

Annette samler op på gruppearbejdet på det seneste 

møde (Se referat). 

- Det er en god ide at sende et kort ud sammen med 

intromaterialet med navne på de forskellige områder 

på skolen.  

- Det er vigtigt at italesætte, at der er en anden form 

for tryghed på skolen, hvor der er større 

forventninger til selvstændighed.  

- Vi vil gerne have en mere ensrettet form for 

kommunikation. Det vil være et emne til en fælles 

arbejdsdag for de pædagogiske ledere i området.  

- Vi vil gerne differentiere i opstartskommunikationen. 

Tredjegangsforældre har ikke brug for samme grad af 

kommunikation som førstegangsforældre.  

- Der er en kort debat omkring SFO-tilbuddet i tredje 

klasse. 

Annette 



- Positiv at forældrene gerne vil byde ind til 

fælleskabsdagen. Den kommer til at ligge i maj/juni 

2020. Alle lokale interessenter bliver involveret i at 

gennemføre den. 

 6   Aula  
 Oplæg og diskussion 

 

Hvad kan platformen? 

Indledning til drøftelse af 

kommunikationsstrategi 

https://aulainfo.dk/information-til-medarbejdere/saadan-

bliver-aula/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MABjghW0zbU&t=4s 

Vi skal finde den rette kommunikationsmængde for 

målrettet kommunikation.  

Det er vigtigt, at kommunikationsstrategien også peger 

på, hvordan vi kommunikerer indefra og ud til forældrene.  

Der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om den data, der 

ligger på ForældreIntra, automatisk bliver flyttet til den 

nye platform, eller om der skal sendes en opfordring ud til 

forældrene om at gemme egne beskeder og dokumenter.  

Jens 

 7   Den justerede skolereform 
 Orientering og kort drøftelse 

Hvad betyder det for os? Se bilag i form af power point 

Link til aftale om justeringer af folkeskolen: 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/193001-

folkeskoler-faar-styrket-faglighed-flere-midler-til-

understoettende 

Skolebestyrelsen vil gerne inddrages Ift. at udvikle 

begrebet praksisfaglighed.  

Annette 

 8   Justering af princip for lejrskoler 
 Kort diskussion 

Vi ønsker at justere princippet, sådan at 

vi indføjer en overnatning for turen i 8. 

klasse 

Ændringen er vedtaget af skolebestyrelsen med den 

anførte ændring - Se bilag.  

Annette 

 9   Eventuelt   Skolens økonomi Da en lærer har sagt sin stilling op pr. 1/3 2019, vil vi 

sammenlægge de tre syvende klasser til to. Derved kan vi 

imødekomme noget af den budgetreduktion, som er for 

2019. Skolebestyrelsen vil gerne orienteres tidligt i 

processen omkring sammenlægninger af klasser. Der skal 

være en opmærksomhed på konfirmationsdatoer.   
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    PÅ NÆSTE MØDE           

   

  

Med venlig hilsen   

 

Annette Roed, skoleleder    

   


