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Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

 

 

 

 

2 Nyt fra ledelsen   
Orientering 

 Skoleårets planlægning – vi har en lærer som har søgt orlov, et andet årsvikariat der 

slutter. Vi har derfor besat to lærerstillinger med nye lærere fra andre skoler i 

Aarhus.  

Der er ny lovgivning ift. timeplanen, som dog ikke er vedtaget (det forventes 

vedtaget inden sommerferien). Lovgivningen er del af et politisk ønske om en 

styrkelse af de praktisk-musiske fag. Vi har søgt dispensation ift. håndværk og 

design i udskolingen pga. ombygning af disse lokaler. Dog planlægger vi, at skulle 

udbyde faget alligevel. Det er et prøvefag. Der udbydes også musik og 

madkundskab som valgfag næste skoleår.   

SLF – Stærkere Læringsfællesskaber – et fælles projekt i Aarhus kommune – vi er 

godt i gang med forberedelserne og præsenterer dette for alle medarbejdere i 

denne måned. Næste skoleår rulles dette ud i fht. alle medarbejdere og ledere i 

Aarhus Kommune 

Aula er ny kommunikationsplatform fra august. Vi arbejder indadtil på at blive klar 

til dette – og planlægger, hvordan vi implementerer i fht. medarbejdere og 

informerer forældre.  

Ledelsen 

Skolebestyrelsesmøde   02.05.2019 Kl. 17.00 – 19.00  

  

Møderum/Ny adm.   

  



Byggeproces ift HDS går som planlagt. Vi har nu tømt depoter og lign, og vi har 

planlagt, hvordan vi rømmer lokalerne. Vi planlægger derudover i øjeblikket, 

hvordan vi afvikler undervisningen næste år i den tid, byggeriet står på.  

Forårsudstillingen blev afviklet på fin vis. Vi skal være OBS på afvikling af musik, så 

alle kan høre og se eleverne.  

Der har været en vellykket personaledag, hvor vi var på Sølyst naturcenter i 

Brabrand.  

SFO–lokaler:  Vi er i gang med proces vedr. forbedring af lokaler.  

 

3  Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  

  

Fraværende Elevrådet 

4  Nyt fra Kolt-Hasselager 

Fællesråd   
Orientering   

 Finn Tønnesen er suppleant i SB i stedet for Ulla Korsgaard. Finn har været lærer på 

Hasselager skole 1967 – 2002.  

 

Der har været møde med teknik og miljø, de var meget positive overfor de forslag 

fællesrådet havde.  

Nedlagte erhvervsområde nord for hovedvejen kan blive blandet bolig/ 

erhvervsområde på lang sigt, der kommer borgermøde vedr. dette.  

Der er fælles møde vedr. ”Unge i det offentlige rum” på skolen 28.5.  

Der afgives høringssvar vedr. veje i Kolt og et i Hasselager.  

Fællesrådet har fokus på at sætte ”Strøm mellem foreningerne” herude, eks 

lokalarkivet og KHIF, sådan at foreningerne inspireres til at arbejde sammen på 

tværs.  

Hjemmesiden ændres, så den bliver lettere tilgængelig.  

Lars   

5     Status helhedsplan 
  Diskussion 

 
 

Hvordan går det – 

hvad har vi nået i           

år i fht. 

Helhedsplanen – hvad 

vil vi gerne næste 

skoleår? 

Der er etableret to skakspil udenfor ved mellemtrinnet, læringscirklen fungerer 

rigtig godt for mellemtrinnets børn.  

Der etableres ”Leg på streg” i skolegården. ”Oste”-legefelterne males op. 

Vi forventer at kunne etablere et klatrestativ på legepladsen i løbet af næste 

skoleår. Forskellige legeredskaber skal renoveres.  

Vi vil fortsat løbende implementere dele af helhedsplanen de næste år.  

Annette 



Vi går en tur i 

området og ser på, 

hvor langt vi er. 

 6   Temaer for skolebestyrelsens 

arbejde i 2019/2020 
 Oplæg og diskussion 

 

Indkredse og drøfte, 

hvilke temaer vi vil 

have fokus på i 

Skolebestyrelsen i det 

kommende skoleår? 

Fællesskabsdag: OBS på mere involvering af forældre ift planlægning denne dag.  

OBS SB medlemmer inviteres på prøveskoledagen.  

Forsøge at lave en forældre arbejdsdag igen og at holde fast i dette år for år. 

Informationsmøde om Aula, også evaluere undervejs.  

Fondsansøgninger – eks til indretning af de nye lokaler 

Involvering af bedsteforældre i skolens liv, f-eks kan de fortælle om eget liv/deltage i 

skakspil eller andre spil.  

Skoleskak – etablere en skakklub, evt. under KHIF.  

Skolen kan fortælle om elevstyrede skole hjem samtaler, som vi laver næste skoleår. 

Tættere samarbejde med dagtilbudsbestyrelse.   

Besøg fra andre skolebestyrelser – gode ideer på tværs.  

 

Annette 

7  Mobilitetsdage 
Orientering 

 

Orientering om nye 

lærere i forbindelse 

med omplacering 

hhv. mobilitetsdage 

Vi har haft to faste stillinger ledige i foråret. Vi har i mobilitetsdagene i kommunen 

fået to lærere fra andre skoler i kommunen.  

Vi har et årsvikariat, som vi afventer at kunne slå op i løbet af de næste dage.  

 

 

 8   Bilag 1 
Orientering 

 ”Bilag 1 drøftelser” er et udtryk for drøftelse af planlægning af skoleåret, som er en 

del af Aarhusaftalen.  

Næste skoleår:  

• at konvertere en USU-time til en fagtime i idræt gældende for 4. og 

5. årgang. 

• 7. årgang er en USU-time konverteret til konfirmationsforberedelse. 

• 7. årgang er en USU-time konverteret til 3/5 MOT og 2/5 naturfag 

• 9. årgang er en USU-time konverteret til 3/10 MOT og 7/10 

naturfag 

• 7.-9. årgang fastholdes en lektion som studietid.  

• Historie, USU (Nat/MOT), mat og dansk leverer en time hver til 

fagdagen i 7.-9. klasse 

 

Annette 



Skoledagens start – vi undersøger ændring af busserne ift om det kan lade sig gøre 

med skolestart kl. 8 (kl. 7.55. i klassen) Vi har mange børn på skolen før kl. 8, hvor 

det er svært at føre tilsyn, vi kan med en tidligere start skabe mere kvalitet SFO, de 

store elever får mere fritid om eftermiddagen.  

9  Forberedelse til møder 
 Diskussion 

Dialogmøde med 
rådmanden 
 
Borgermødet ”Unge 
i det offentlige 
rum”. 

SB kan overveje temaer man ønsker at drøfte med Rådmanden.  

 

 

 

Der har været møder i arbejdsgruppen ”Unge i det offentlige rum”, forarbejde til 

borgermødet 28.5. har været drøftet. ”Tryg sommer i fællesskab” er et tema. Der vil 

blive nedsat arbejdsgrupper på mødet 28.5.  

 

 9   Eventuelt  

 

   AN skriver til SB vedrørende adm. Fællesskaber, vi får besked 8. maj ift hvem vi får 

som administrativ leder.  

  

    PÅ NÆSTE MØDE           

   

  

Med venlig hilsen   

 

Annette Roed, skoleleder    

   


