
   

Fremmødte:    Kaja M. Madsen, Annette Roed, Vibeke K. Agger, Jens B. Pedersen, Rasmus D. Jørgensen, Gitte H. Hansen, 

Jens Peter M. Mikkelsen, Lars Nielsen, Jennie S. C. Voergaard, Morten B. Madsen 

Afbud:   Mette Frederiksen, Mogens Christensen, Rasmus Pöckel  

Uden afbud:  Kristian Balle, Jane J. Simonsen, Lene M. Kruse, Susanne Kristensen 

 

Ledelsen deltager med minimum Skolelederen og en sekretær fra ledelsen – der kan evt. også deltage flere fra ledelsen alt efter, hvad der er på 

dagsordenen.               

   

Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

  

2 Nyt fra ledelsen   
Orientering 

 Præsentation af adm. Leder Gitte Hauge Hansen. Det 

teknisk adm. område er i en ny organisering, hvor ledelsen 

af dette område nu ligger på Grøndalsvej. GH er leder af 

både Tranbjergskolen og tilhørende dagtilbud i de to 

områder.  

Vi har haft en god skolestart.  

Byggeriet er gået i gang med håndværk og design lokaler, 

billedkunst og klublokaler.  

Skolen er udtaget til audit, hvor arbejdsmiljøet vil blive 

gennemgået.  

Gadeplan ”Tryg sommer” evalueres 20.8.  

HUSK fællesskabsdagen 16. maj 2020.  

Styrket ordblindeindsats i Aarhus næste år – Bavnehøj 

Skole er på forkant og vil gerne indgå som pilotskole i 

kommunens projekt.  

Ledelsen 

Skolebestyrelsesmøde   19.08.2019 Kl. 17.00 – 19.00  

  

Møderum/Ny adm.   

  



3  Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  Elevrådsrepræsentanter er ikke valgt endnu og er derfor 

ikke til stede i dag.  

Elevrådet 

4  Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering   

 Møde 20.8. vedr. ”Bygma” grunden.  

Lars repræsenterer fællesrådet ved Styregruppen til 

fællesskabsdagen.  

Ung i Aarhus syd møde 3.10. Fællesrådet deltager.  

 

Lars   

5    Gensidig forventningsafstemning på       

 basis af SB-håndbogen 
 Diskussion 

 
 

 Forventningsafstemning på basis af   

 SB-håndbogen, forretningsordenen,   

 skolens årshjul/prioriterede indsatser   

 

 

 

http://skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-

v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse 

 

http://bavnehoej-

skole.skoleporten.dk/sp/48036/foreside?pageId=4b746ebf-

e0b7-49d7-937e-948d9052049c 

http://bavnehoej-skole.skoleporten.dk/sp/file/db9f04e0-

d44f-4448-9f7d-02f57d102890 

 

 SB-medlemmer, der ønsker håndbogen, giver besked til AN.  

Skole og forældre i Aarhus har en FB-side, som man kan 

anmode om medlemskab i. Gruppen hedder:  ”Forældre i 

skolebestyrelser i Aarhus” 

 

Alle bedes orientere sig i forretningsordenen for 

skolebestyrelsen på skolens hjemmeside før næste møde.  

Annette 

 6   Stærkere læringsfællesskaber 
 Oplæg og diskussion 

 

 Hvordan kan vi arbejde med det   

 sammen med medarbejderne? 

SLF er en struktureret mødeform at arbejde på for at styrke 

samarbejdet og fokus på læring for børn og voksne. Der er 

øget brug af data.  

Både medarbejdere og ledelse arbejder med SLF.  

Skolen har fire ressourcepersoner, som støtter 

årgangsteamene i arbejdet.  

 

 Annette 

http://skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse
http://skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse
http://bavnehoej-skole.skoleporten.dk/sp/48036/foreside?pageId=4b746ebf-e0b7-49d7-937e-948d9052049c
http://bavnehoej-skole.skoleporten.dk/sp/48036/foreside?pageId=4b746ebf-e0b7-49d7-937e-948d9052049c
http://bavnehoej-skole.skoleporten.dk/sp/48036/foreside?pageId=4b746ebf-e0b7-49d7-937e-948d9052049c
http://bavnehoej-skole.skoleporten.dk/sp/file/db9f04e0-d44f-4448-9f7d-02f57d102890
http://bavnehoej-skole.skoleporten.dk/sp/file/db9f04e0-d44f-4448-9f7d-02f57d102890


Der er pædagogisk rådsmøde i uge 50 – 11. december kl. 

17 – 20, hvor SB kan deltage. Her vil der blive arbejdet med 

cases fra hverdagen.  

5. november deltager skolens læringspartner Tina 

Dalsgaard i SB-mødet med oplæg om SLF og forberedelse til 

PR-mødet i december, herunder øvelser for SB i at selv at 

arbejde med data på SLF-måden. På førstkommende møde 

efter PR-mødet evaluerer SB sin deltagelse, og hvad man 

har fået ud af det. 

 

Der kan på efterfølgende møder også udvælges andre 

områder, som SB kan arbejde med på SLF-måden.  

 

I slutningen af skoleåret vil ledelsen give en samlet 

evaluering af årets arbejde med SLF.  

 7  Information om kommunikations- 

 strategi, herunder Aula og Momo 
 Orientering 

 

 Aula er indtil videre udsat til uge 43.  

Vi er i gang med at udarbejde en kommunikationsstrategi i 

MED-udvalget, og denne strategi vil SB blive præsenteret 

for, når den er klar.   

 Annette 

 8   Elevstyrede læringssamtaler 
 Orientering 

 VK lavede et oplæg om, hvordan vi på Bavnehøj Skole i 

dette skoleår vil arbejde med elevstyrede læringssamtaler, 

og hvad formålet er. Formålet er at få eleverne bevidstgjort 

om deres egen læring på en måde, så de kan forklare 

forældrene dette – hvor er de lige nu, hvordan arbejder de, 

hvad er let, hvad er svært? Fokus i denne samtaleform med 

forældrene er dermed flyttet fra resultater til processen, og 

hvor eleven er i sin egen læring ift. emnet.  

 

Vi præsenterer dette for alle forældre ved efterårets 

forældremøder.  

 

Nedenstående link kan følges for at se mere om den 

forskning, der viser, hvor stor positiv effekt forældres 

Vibeke  



interesse i deres barns skolegang har på elevernes læring 

og deres egen – og klassens trivsel: 

 

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-

11/Vidensnotat%20Skole_hjem_samarbejde.pdf 

  

 

 9  Forældre arbejdsdag  
 Diskussion 

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

Jenny er tovholder sammen med AN. Dagen placeres i 

foråret 2020.  

 Rasmus 

 10   Fondsansøgninger  
 Diskussion 

 

 Eks til indretning af de nye lokaler  
 

Jenny vil gerne deltage i denne arbejdsgruppe.   Rasmus 

 11  Nedsættelse af arbejdsgrupper 

 
 Udsættes   Rasmus 

 12  Evt. 
 

SB’s deltagelse i forældremøderne Børnehaveklassen 4.9. Jenny 

Indskoling: 18.9. Morten  

Mellemtrin: 28.8. Jenny  

Udskoling – 11.9 Kaja. AN sender oplæg fra sidste år ud.  

 

 Annette 

    PÅ NÆSTE MØDE           

   

  

Med venlig hilsen   

 

Annette Roed, skoleleder    

   

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-11/Vidensnotat%20Skole_hjem_samarbejde.pdf
https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-11/Vidensnotat%20Skole_hjem_samarbejde.pdf

