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Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

Dagsordenen godkendes.  

Seneste referat eftersendes.  

 

2 Nyt fra ledelsen   
Orientering 

 - Der vil næste år være fokus på indfasning af SLF 

(Stærkere Læringsfællesskaber) og indfasning af 

AULA.  

- Der er nu ansat nye Børn og Unge chefer.  Vi har fået 

Anne Merethe Løvmose som BU-chef (hun erstatter 

den tidligere områdechef).  

- Til august starter de nye administrative fællesskaber, 

som betyder, at skolen skal dele adm. leder med 

Tranbjergskolen og de dagtilbud, der ligger i hhv. Kolt 

Hasselager og Tranbjerg. Det iværksættes 1.8.19.  

- Der er generalforsamling i Fællesrådet d. 27. marts  

kl. 19 i KHIF hallens cafeteria.  

Der er to pladser ledige i bestyrelsen, og skolen 

tilbyder at tage en plads, hvis ikke skolebestyrelsen er 

repræsenteret på anden vis 

- Vi har haft møde med formanden for KHIF, og vi vil 

bygge et øget samarbejde op. Vi vil lave 

Fællesskabsdagen 2020 sammen.  

Ledelsen 

Skolebestyrelsesmøde   21.03.2019 Kl. 17.00 – 20.00  

  

Møderum/Ny adm.   

  



- Kantinen udvikler ift. elektronisk bestillings- og 

betalingssystem. Der er fokus på øget økologi. Der 

har været en navnekonkurrence, og 5.b vandt 

konkurrencen med Bavnes Diner. Der er nu sat 

navneskilt op over kantinen. Vi skal være obs. på 

fælles kommunikation om brug af kantinen 

(indskoling, mellemtrin, udskoling).  

- Vi skifter bl.a. rengøringsselskab pr. 1.5.19.  

3  Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  

  

Udgår  Elevrådet 

4  Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering   

 Udgår  Lars   

5     Regnskab 2018  

Budget 2019 

Besparelser for at minimere underskud  
  Diskussion 

 
 

 

 

2-3 principper gennemgås og fornyes  

Regnskab for undervisning er samlet set et minus på 

608.000. Det er begrundet i uforudsete engangsudgifter i 

2018.  

 

Budget 2019: Vi forventer at afvikle størstedelen af 

underskuddet plus reduktion af budgettet grundet 

bortfald af garantiressourcer. Forventet underskud i 2019 

på 377.000. Der er lavet en plan for afvikling af 

besparelser på 936.000.  

Regnskab for SFO har samlet set et overskud på 31.000, 

og sammen med opsparingen i SFO er der 700.000.  

I SFO laves en plan for fysiske forbedringer i SFO, hvor en 

del af midlerne bruges.  

 

SB er tilfreds med det overblik, der bliver givet ved 

mødet.  

Regnskab og budget samt besparelsesplan er godkendt.  

Bettina 



 6   Aula  
 Oplæg og diskussion 

 

Drøftelse af første udkast til 

kommunikationsstrategi 

Dokumentet deles op i to – en kommunikationsstrategi 

og en retningslinje.   

Input til det videre arbejde med kommunikations-

strategien: Forventninger til forældrene skal skrives ind – 

det samme gælder i et omfang for forældre. Vi skal 

undersøge GDPR regler ift. forældres inter- 

kommunikation med hinanden.  

I retningslinjen kan indføjes forventninger til forældrene.   

Annette  

 7  SLF 
 Oplæg og diskussion 

 

Orientering om SLF samarbejdet i 

Lokaldistrikt Kolt Hasselager i 0-18 års 

perspektiv 

Slides fra konference vedr. opstart af SLF vedhæftes.   

 8   Justering af princip for god       

 kommunikation på Bavnehøj Skole 
 Diskussion og beslutning 

Vi ønsker at justere princippet, sådan 

at det stemmer overens med vores 

kommunikationsstrategi 

Udgår – er dækket af punkt 6 Annette 

 9  Første overvejelser i fht. næste skoleår 
 Diskussion 

Fordybelsesuger – hvad har vi 
arbejdet med – hvad har vi nået – 
hvad får det os til at lægge vægt på 
fremadrettet?  
 

Der er fokus på SLF og AULA som årets indsatsområder.  

Vi skal tilbyde HDS som obligatorisk valgfag i 7. klasse 

næste år + andre praktiske fag iht. ny lovgivning.  Vi 

ønsker at søge en dispensation for at udbyde HD næste 

år, da vi skal bygge om i Billedkunst/HD-lokalerne.  

Den nedsatte skoledag, som er vedtaget i folketinget, er 

enslydende med den måde, vi hidtil har haft skoledag på 

siden 2014.  

Der vil blive to fordybelsesuger.  

 

Plantegning for HDS/klub præsenteres næste gang, og 

der drøftes dispensation.  

 

 

 10  Eventuelt  

Herunder farvel til Dorthe   

   Mange tak for stor og lang indsats fra Dorthe i 

skolebestyrelsen 😊 

Morten indgår fremover som fuldgyldigt medlem af 

skolebestyrelsen  

 

  



    PÅ NÆSTE MØDE           

   

  

Med venlig hilsen   

 

Annette Roed, skoleleder    

   


