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Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

  

2 Nyt fra ledelsen   
Orientering 

 Forberedelse af stærkere læringsfællesskaber – nyt og 

stort udviklingsprojekt i Aarhus kommune og på BHS 

kommende skoleår. 

Aula er udskudt efter til efter efterårsferien – 

forsøgsskolerne har oplevet flere fejl, derfor udskudt. 

Økonomi – vi forventer at kunne afvikle største delen 

underskuddet i løbet af kommende skoleår. 

Nyt rengøringsselskab – tilbageholder sidste to rater som 

kompensation for tyveriet af elev computer i fht det 

”gamle” rengøringsselskab  

Håndværk og design og klub der flytter ind på skolen – alt 

er i fuld gang. Alle depoter tømmes og der gøres klar til 

byggeriet, som starter op i aug. 19. 

Der er konstateret rotter på skolen. Vi samarbejder med 

Aarhus kommune og to firmaer, der hjælper med at 

komme problemet til livs. Ny procedurer i forhold til 

affald, så alle skraldespande tømmes hver aften  

Afgangsprøverne forløber nogenlunde planmæssigt. 

Ledelsen 

Skolebestyrelsesmøde   20.06.2019 Kl. 17.00 – 19.00  

  

Møderum/Ny adm.   

  



Skemaer sendes ud fredag d. d. 21.06 over middag. 

Kantinen er blevet tildelt en elite smiley. 

Tre nye Børnehaveklasser, der har været et lille dyk i 

børnetallet – men der er forsat en procentmæssige 

stigning i andelen af distriktsbørn der starter på skolen. Vi 

har nu tilslutning fra 71 % af distriktsbørnene, en 

procentmæssig stigning på ca. 2.% - skoleanalysen 

fremskriver, at der vil være 784 børn på BHS i 2024. 

Vi er opmærksomme på, at der behov for at kapaciteten af 

faglokaler og undervisningslokaler, og det gør vi 

forvaltningen løbende opmærksom på. 

  

3  Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  

  

Ny elevrådslærer til de store efter sommerferien 

Elevrådet har bl.a. arbejdet kommet med input til en 

”Tryg sommer i Kolt Hasselager”. Begge elevråd arbejder 

aktivt og foreslår gode og relevante ting til forbedring af 

procedurer og indretning af skole og legepladser.  

Elevrådet 

4  Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering   

 Fællesrådet har været en del af samarbejdet omkring en 

Tryg sommer i Kolt Hasselager. Der er arbejdsweekend 

lørdag d. 22.6. Der bygges et område for de unge ved den 

gamle rideskole. Der samles bl.a. paller ind. Fællesrådet 

og Lions Club har samlet set doneret 8000 kr. til stedet. 

Sommerbussen og de opsøgende kigger forbi i løbet af 

sommerferien. De unge vil gerne at hundelufter og andre 

kigger forbi og møder dem. 

Høringssvar vedr. boligtyper i Kolt Hasselager og hvordan 

de grønne områder bevares. Fællesrådet ønsker 

cykelstier - høringssvaret kan læses på fællesrådets 

hjemmeside. 

Lars   

5   Skolens arbejder og indsatser igennem 

året præsenteres 
  Orientering 

 Annette har skrevet en årsberetning – med overblik over 

skolens indsatser. – tilbagemeldingen på den er, at den er 

god, læsevenlig og overskuelig 

Annette 



 
 

Kan evt. suppleres med en video, som kan deles på Intra 

og FB, hvor både SB-formand og skoleleder deltager, evt. 

som små samtaler. Annette og Rasmus P går videre med 

den tanke – evt. i samarbejde med valgfaget 

filmkundskab.  

 6   Årets arbejde med holddannelse 
 Evaluering 

 

Hvordan er det gået 4 fordybelsesuger bliver til to næste skoleår og erstattes i 

en vis udstrækning med årgangssamarbejdet, der 

faciliteres af parallellagte timer i dansk og matematik. Det 

er det pædagogiske indhold, der skal være styrende og 

ikke rammerne. 

Minimum to lektioner er parallellagt i matematik og 

dansk. Derudover, er der parallelagt fagdage i 

udskolingen. Der er arbejdes fortsat med holddeling næste 

skoleår. 

Annette 

7 Bestyrelsens arbejde og den nye møde- 

struktur 
Evaluering 

 

Fungere det, eller skal der ændres 

noget til næste skoleår? 

Hvad er vi stolte af, hvad kunne vi gøre 

mindre af, og hvad vil vi bringe med 

os/have fokus på i næste skoleår? 

 

Forslag: 8 møder næste år – 2 sammen 

med DT og Fu bestyrelse – 1 længere 

temamøde – øvrige 2-timers møder 

8 møder næste år – 2 sammen med DT og Fu bestyrelse – 

1 længere temamøde – øvrige 2-timers møder. 

Rasmus P foreslår, at hvert andet møde med orientering 

og hvert andet møde som et arbejdsmøde/workshops.  

Orienteringstunge møder – er der orienteringspunkter der 

kan skydes, så det kun er hvert andet møde, der bruges på 

orientering? 

Inspiration fra andre skolebestyrelser.  

Bestyrelsen er med i f.eks. udvalget for Fællesskabsdagen 

– mere synlig bestyrelse.  

BS ønsker mere involvering i hverdagen – møde skolens 

lærer og lærer dem at kende også i dagligdagen.  

Forældrebanken skal være mere synlig - kan den f.eks. 

hænges op, så den bliver mere synlig for lærerne. 

Rekruttering af frivillige skal være meget konkret og på en 

konkret opgave. 

Det foreslås, at skolebestyrelsen sidder med i 

styringsgrupper, f.eks. i forbindelse med 

Fællesskabsdagen, fundraising mm. 

Annette 



 8  Temaer til 2019/20 
Diskussion 

Endelig beslutning og tilmelding til 

arbejdsgrupper 

Se bilag – årshjulet for skolebestyrelsen 2019-2020 Annette 

  9 Høringssvar vedr. justering af folkeskole-

reformen samt konsekvensrettet 

styrelsesvedtægt Diskussion 

Der skal udarbejdes et høringssvar – 

høringsfrist den 23.8.2019. Der er 

vedhæftet bilag til dette punkt. 

AN skriver høringssvaret og sender det til skolebestyrelsen Annette 

 10  Eventuelt  

 

   Tilbagemelding fra dialogmødet – Jane og Kaya deltog. 

Indholdet handlede meget om SLF. Savnede dialog med 

rådmanden. Mere et informationsmøde end et 

dialogmøde. 

  

    PÅ NÆSTE MØDE           

   

  

Med venlig hilsen   

 

Annette Roed, skoleleder    

   


