
    

 Fremmødte:      Annette Roed, Jens B. Pedersen, Rasmus D. Jørgensen, Gitte H. Hansen, Rasmus Pöckel, Kaja M.  Madsen, Lene M. Kruse, Jane J. 
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Afbud:      Vibeke K. Agger, Jennie S. C. Voergaard, Morten B. Madsen, Benjamin V. Johansen, Jonas H. Melander  

               

    

Dagsorden   

NB: Den første halve time af  

Skolebestyrelsesmødet præsenterer 

Styregruppen for Fællesskabsdagen sine 

overvejelser, og Skolebestyrelsen drøfter, 

hvilken rolle SB skal spille for at støtte op om 

Fællesskabsdagen og de øvrige forældres 

opbakning og anknytning til samme   

Underpunkt    Referat    

Runde ift. hvad man byder ind med:  

• Dagtilbud: Forskellige teoretiske oplæg og f.eks. 

Fri for mobberi sammen med indskolingen 

• Ungdomsskolen: Vil byde ind med forskellige 

ungdomsskole hold 

• Fællesrådet: Vil gerne hjælpe med en 

frivilligbank, kontakt til erhvervslivet, frivillige ift. 

konkrete opgaver i lokalområdet. 

• KHIF: Byder ind med forskellige idrætsaktiviteter, 

reklame for frivilligt arbejde i bestyrelsen og som 

trænere. Vi vil gerne have, at en af aktiviteterne 

er tennis 

• Skolebestyrelsen: Vil gerne byde ind ift. en 

frivillighedsstand og til at gøre de frivillige 

opgaver konkrete.  

 

Ansvarlig    

Skolebestyrelsesmøde    17.09.2019  Kl. 17.00 – 19.00   

   

Møderum/Ny adm.    

   



Centerrådet på Koltgården har mange erfaringer 

med at lave denne type arrangementer.  

 

Der er en diskussion Ift. økonomien. Hvordan kan vi lave 

en fællesskabsdag, hvor fællesskabsdagen løber rundt i 

sig selv. Der skal ikke genereres penge til skolen, men 

måske til næste års fællesskabsdag – eller til andet, der 

kunne komme lokalområdet til gavn 

 

 Der bliver forslået, at vi bruger FN’s verdens mål eller   

 klimaet som et overordnet tema for dagen.   

1    Godkendelse af dagsorden    
Beslutning    

    

    

Godkendt   

2  Nyt fra ledelsen    
Orientering  

  AN orienterer: 

Skolen ender samlet set måske ud med et lidt større 

underskud end tidligere varslet, forventet på nuværende 

tidspunkt omkring 400.000 kr. Vi afventer i spænding ny 

tildelingsmodel og eventuel hjælp fra byrådet ift. udgifter 

til specialundervisning, som også udfordrer os. 

 

Ekstern audit ift. arbejdsmiljø gik godt, kun få ting at 

rette. Stor ros til vores fysiklærere, der har rigtigt godt 

styr på arbejdspladsbeskrivelser og øvrig mærkning. Vi er 

blevet opfordret til at beskrive dette overfor andre 

skoler, fordi vi den skole, der har bedst styr på det.  

 

Ledelsen  



Tidspunkt for skolefest fastholdes – vi forsøger at lave 

det til en spændende, fælles halloweenfest for store og 

små.  

 

3   Nyt fra elevrådet    
Orientering    

   

   

Det store elevråd er ikke konstitueret endnu, de små  

(= indskoling+mellemtrin) er i gang. 

Så snart begge er på plads, er der igen deltagelse fra 

eleverne. 

7 elever er opstillede til Børn og Ungebyrådet i Aarhus. 

Elevrådet  

4   Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd    
Orientering    

  Lars har meldt afbud. Lars    

5      Samskabelse  
  Diskussion  

  

  

Skole/hjem samarbejde og 

samarbejde i lokaldistriktet i et 0-18 

års perspektiv/fællesskabsdag – 

punktet knyttes an til den drøftelse, 

vi har indledningsvis ud fra  

Styregruppens anbefalinger i fht. 

Fællesskabsdagen  

Hvordan bliver samskabelsen konkret? Skolebestyrelsen 

vil gerne være en del af fællesskabsdagen, men det er 

også vigtigt for skolebestyrelsen at være en del af skolens 

udvikling sammen med medarbejderne.  

Det er vigtigt, at vi finder et passende niveau for skolen 

og for de ønsker, vi har til forældrenes deltagelse i 

skolens liv. Helt konkret vil Lene og Morten gerne deltage 

i styregruppen.  

 

Vigtigt, at det bliver en fokuseret dag, der har et 

dannelsesaspekt, som alle kan se sig selv ind i. Det er ikke 

meningen, at dagen udelukkende udvikler sig til en 

markedsdag, er SB’s holdning. 

 

Skolebestyrelsen vil gerne byde ind med 

fællesskabsdagen til det fælles bestyrelsesmøde. 

Herudover vil SB gerne være åbne for de ideer, de andre 

Annette/  

Rasmus P  



bestyrelser vil byde ind med. Skolebestyrelsen vil gerne 

henstille til, at hele lokalområdet byder ind med 

arbejdskraft og tager medansvar for projektet, så det 

ikke bliver en for stor mundfuld for medarbejderne. Det 

er ledelsens opgave at sikre, at dette sker.  

 

Skolebestyrelsen vil gerne følge arbejdet tæt og i øvrigt 

bakke op før, under og efter eventen.  

 6    Kommende indsats for ord- og     

 talblindhed  
 Oplæg og diskussion  

  

 Vores hhv. AAK’s kommende indsats      

 på området  

  Link til præsentation Ift. ord og talblindhed 

 

 Jens  

 7   Skoleskak  
 Orientering og diskussion  

  

 Mulig etablering af skakklub   Skolen med medlem af Dansk skoleskak og deltager i  

 skolernes skakdag, og der er skoleskak i et frikvarter om  

 ugen. Kristian og Rasmus P vil gerne deltage i en  

 skakgruppe, som vil tage initiativ til et samarbejde med  

 KHIF ift. at oprette et skakhold.   

 Jens  

 8  

Evt. 

  

   Fokus på sikkerhed for børn – der skal være   

 tilbagemelding til SB næste gang. 

- Byggepladsen – ryddelig i løbet af dagen og ved 

arbejdstids slut, så ingen farlige værktøj, redskaber 

eller materialer ligger tilgængeligt for børn – adm. 

leder sørger for fokus på dette på byggemøderne. 

- OK Nygaard må ikke anvende maskiner, der kan 

udgøre en fare for børn – når der er børn i nærheden 

(ex buskryddere etc.) – adm. leder indskærper OK 

Nygaard om det.  

 Annette  

https://docs.google.com/presentation/d/1-oiZj6HDBLWgIpZYQrUu1O3ZQDUhuWSxm_l1yKAumEw/edit?usp=sharing


- Vores egne pedeller må ikke lave miljøfarligt arbejde 

(f.eks. maling, når børnene er i nærheden) – adm. 

leder instruerer dem i det. 

- Eksterne håndværkere skal være anmeldt (Peter 

Lykke), og de skal iagttage sikkerhed for 

medarbejdere og børn, når de er her (ec. 

elektrikerne). Medarbejderne bør informeres, når der 

er håndværkere på skolen. Adm. leder tager kontakt 

til Teknisk forvaltning og sikrer, at dette sker 

fremadrettet. 

- Det er vigtigt, at der er en god kommunikation 

mellem forældre og medarbejdere. Der skal være en 

ensartet kommunikation mellem skole og hjem. 

Derfor præsenteres skolens kommunikationsstrategi 

næste gang for skolebestyrelsen. Den skal netop sikre 

gennemsigtighed ift., hvad man som forældre kan 

forvente, at skolen gør ift. kommunikation – og på 

hvilke platforme. 

- Skolebestyrelsen bakker op om det fælles brev fra 29 

skolebestyrelser i Aarhus kommune til Byrådet om 

flere midler til specialundervisning. 

 

     PÅ NÆSTE MØDE        Ud over planlagte punkter i årshjulet ønskes følgende 

punkter på dagsordenen: 

- Kommunikationsstrategi præsenteres 

- Referat fra møde med forældrestemmen 

- Oplæg om forældresamarbejde (klasseråd etc.) (AN) – 

vi nåede ikke punktet (oplæg fra Jennie)  

    

    

   



Med venlig hilsen    

Annette Roed, skoleleder        


