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Afbud:                 

   

  Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

 Rasmus P 

2 Skoleleder profil ift. stillingsopslag 

Kl. 17 – 18 
Drøftelse  

Tina Dalgaard Pedersen, SLF 

læringspartner, står for processen, 

hvor SB giver input, som inddrages i 

processen med stillingsprofilen.  

Tina, vores læringspartner, er inviteret så hun kan hjælpe 

med processen ift. input til nye skoleleder profil. Samtidig 

fik skolebestyrelsen et lille indblik i arbejdet med 

Stærkere læringsfællesskaber (SLF).  

Formanden for skolebestyrelsen er med i 

ansættelsesudvalget.  

Stillingen tilstræbes besat d. 1. februar eller 1. marts. 

Anne Merete Løvmose, Børn og Unge chef laver snarest 

en procesplan, for ansættelsesprocessen. Der ytres 

utilfredshed i skolebestyrelsen ift. den lange ansættelses 

proces. Kristian forfatter et lille skriv til Anne Merete i et 

forsøg på at speede ansættelsesprocessen op. 

Rasmus P/ 

Tina 

2 Nyt fra ledelsen   
Orientering 

Dialogmøde med Rådmanden 29.10. 

kl. 17.30 – 19.  

Opdatering byggeri – status udsendes 

før mødet.  

 

Ifm. konstitueringen som skoleleder, har VK fordelt 

opgaverne i ledelsen. VK har skolederopgaven samt 0. 

årgang og ansvar for indskolingsdelen som hidtil.  

RD overtager 1. årgang, personale og elevsager 

JB overtager 2. årgang personale og elevsager 

Ledelsen 

Skolebestyrelsesmøde   

 

Elevrådet deltager kl. 18 -19.  

05.11.2019 Kl. 17.00 – 19.00  

  

Mødelokale adm.   

  



Annette Ross overtager sygemeldinger og daglig sparring i 

SFO i tæt samarbejde med VK. Nicolej Brink planlægger 

Personalemøder i SFO i samarbejde med VK.  

 

AULA er gået i luften. Vi har ikke hørt meget, hvilket vi 

håber er et godt tegn.  

Vi har udbudt workshop i uge 43, som blev aflyst pga. for 

få tilmeldte. 19.11 kl. 15-16:30 udbydes ny workshop. 

 

Byggeri følger planen. De klasser der har været flyttet, er 

nu tilbage igen i vante omgivelser. 

 

Der har været spm. Vedr. betaling til skolefesten. Det skal 

være mere tydeligt at eleverne ikke betaler, men at 

entréen  kun er for gæster. 

3  Nyt fra elevrådet   
Orientering   

  

 

Udgår Elevrådet 

4  Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering   

 Der var stor tilslutning til at plante blomsterløg i 

rundkørsel. 

FB - opslag vedr. beplantningen af frugtplanter, træer og 

buske. 

 

Møde med kommunen. Kolt Hasselager er blevet et mere 

trygt område og kriminaliteten er faldende. 

På Bavnegårdsvej opsættes et Torontoblink. Fællesrådet 

er i kontakt med kommunen for at få nedsat 

hastighederne på flere veje. 

 

Karen er valgt som formand for syd. 

Flere andre områder ser mod Kolt Hasselager vedr. 

projektet Tryg sommer i Kolt Hasselager. 

Lars   



5     Toiletter 
  Orientering og diskussion 

Kl. 18.30 – 18.45 

 
 

Maria Lûbeck (forælder) deltager i 

punktet.  

 VK fortæller at kommunen har en pengepulje til 

renovering, som skolen hvert år søger. Vi har nye toiletter 

på mellemtrin og i udskolingen. I indskolingen har skolen 

gamle toiletter.  

I indskolingen arbejdes der bl.a. med faste toiletmakkere 

Vi arbejder med kulturen - dukseordning mm. 

Maria fremlægger de toiletudfordringer de oplever. 

Hun har hørt fra flere, at de er kede af at benytte 

toiletterne. Forslag til løsninger: 

Hvidt lys, klistermærker i toilettet, nyt gulv (epoxy) 

Mere ”krads” rengøringsmiddel – der er dog strenge 

regler for hvilke rengøringsmidler der må benyttes.  

Inddragelse af børnene – indretning. En konkurrence – 

hvem har skolens flotteste toilet.  

Samarbejde med daginstitutionerne om den gode 

toiletkultur. 

Forældrene har et ansvar for at opdrage deres børn til 

god toiletkultur. 

Film om det gode toiletbesøg  

Redskaber til duksene – opsamlingstang og blå handsker. 

Søge fonde 

 

Rasmus P 

6 Evt. 
 

 Fællesskriv fra skolebestyrelsen med fokus på den gode 

fortælling - og at der er tiltro til, at skolen er et andet sted 

end for tre år siden. Der er ro på og skolen er i sikker drift. 

Kaya laver et udkast som Rasmus P læser i gennem og 

kommer med input til. 

 

Tydelig kommunikation ift. skolefesten – særligt vedr. 

mødepligt og betaling.  

 

    PÅ NÆSTE MØDE      Kantinen med en stærkere klimaprofil. f.eks. ift. at 

begrænse mængden af plastik. 

 

   



Morgens oplæg vedr. euforiserende stoffer 

 

 

   

  

Med venlig hilsen   

 

Rasmus Pöckel, skolebestyrelsesformand og Vibeke Kjær Agger, konst. skoleleder    

   


