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  Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

Dagsorden godkendes.  Rasmus P 

2 Nyt fra ledelsen 
Orientering 
Kl. 17.20 – 17.35 

- Byggeri  

- Ny budgetmodel 

- 1:1 Chromebooks august 

2020 

- Aarhusaftalen 

Gitte H. er ny byggeleder, hun er blevet obs. på diverse fejl og 

mangler. Det er blevet påpeget på byggemøder. Ny teknisk service 

leder, der også er dybt involveret i byggeriet. Indtil videre overholder 

vi budgettet. Deler udgift til FabLab med klubben. 

Ny budget fordelingsmodel. De første 14 elever giver et grundbeløb – 

derefter får skolen et tillæg pr. elev. Modellen skal tilskynde til større 

klassekvotienter og arbejdet med inklusion. Bavnehøj Skole klarer sig 

rigtig fint ift. inklusion.  

Nyt adm. fællesskab – Gitte ny adm. leder, der skal varetage to skoler 

og to dagtilbud. Administrationen løsrives fra skolen og får separat 

budget 1.1.20.  

Ny Aarhus aftale – betydning for de kommende bilag 1 drøftelser. 

Bl.a. må lærere fremadrettet maks undervise 26 lektioner.  

1:1 alle elever i 2 – 9. klasse får deres egen Chromebooks til sommer. 

Det skal indarbejdes som en del af vores pædagogiske IT- strategi. 

Social kapital måling – rigtig positiv udvikling – fremgang/ grønne tal 

næsten hele vejen rundt.  

   Vibeke  

Skolebestyrelsesmøde   

Referat 

 

 

05.12.2019 Kl. 17.15 – 19.30 

  

Mødelokale adm.   

  



3 Forventet regnskab 
 Orientering 

Kl. 17.35 – 18.00 
 

Gitte fremlægger forventet regnskab 

og justeringer ift. budget 2020 

drøftes.  

 

Gitte og Vibeke fremlægger regnskabet.  

SFO kommer ud med et overskud på 227.00. kr. i 2019 og har 

derefter en akkumuleret opsparing på 963.000. Opsparingen skyldes, 

at der er holdt igen med budgetteret investering i udeområder/ 

legeplads ift. skolens samlede resultat.  

Undervisning/ skolens forventede resultater desværre negativt.  

Undervisningen kommer ud af 2019 med et underskud på 1,369 mio. 

og dermed et samlet underskud på 1,977 mio., pga. underskud fra 

tidligere år.  

Der er flere områder, hvor udgifter ikke svarer til budgettet, som er 

afsat, løndelen er den, der fylder mest, herunder afgang af 

medarbejdere, fejl i pension, men også IT området og leje af hal.  

Skoleledelsen går i gang, allerede nu, med at se på besparelser, der 

kan iværksættes i starten af 2020.  

I skoleåret 2020 – 2021 planlægges med en lavere lønudgift end i 

indeværende år. 

Gitte 

Hauge, 

Vibeke 

4 Nedsættelse af udvalg 
Diskussion og beslutning 

Kl. 18.00 – 18.30 

 

Hvilke udvalg ønsker vi at nedsætte 

og med hvilket formål? 

Ide generering i grupper og fælles 

drøftelse 

 

Ideer til udvalg:  

- Skoleskak 

- Fællesskabsdag 

- IT-strategi 

- Økonomi  

- Principper  

- Andre 

Styregruppe til Fællesskabsdag – Jennie og Lene 

Økonomiudvalg - Morten og Kaja 

Skoleskak udvalg - Kristian og Mogens 

Principper – Jennie og Kaja  

IT udvalg – Rasmus  

 

 

Fast punkt på skolebestyrelsesdagsorden – nyt fra udvalgene. 

Rasmus P 

5 Nyt fra elevrådet  
Orientering 

18.30 – 18.40 

 

 Benjamin er ny formand i elevrådet og Tobias er ny næstformand. 

Benjamin er samtidig ny vice borgmester i Børn og unge byrådet. 

Skolen har i alt tre medlemmer af Børn og unge byrådet.  

Benjamin  



Elevrådet ønsker skoordning tages op i skolebestyrelsen, så eleverne 

må beholde sko på indendørs. 

Indskolingen og mellemtrinet ønsker bedre og pænere toiletter. De 

byder derfor de nye toilettiltag velkomne.  

Der ansættes en hjælper i en periode, der tilser alle toiletter i 12 

pausen. Det skal ses som en hjælp og fratager ikke elevernes ansvar. 

 

Eleverne glæder sig til de nye Chromebooks. 

Elevrådet ønsker klare konsekvenser, når der er elever der bryder 

skolens regler. 

  

6 Nyt fra Kolt-Hasselager 

Fællesråd   
Orientering 

Kl. 18.40 – 18.50 
  

 Fællesrådet har deltaget i møde vedr. trafiksituationen i og omkring 

Kolt Hasselager. Skolebestyrelsen er obs på sikker skolevej, så vi kan 

gøre indsigelse, hvis skolevejen berøres af anlægsarbejdet.  

Fællesrådet arbejder på at aktivere enlige mænd - forskellige 

projekter – kunne f.eks. være bygge shelter mm. 

Kunstgræsbanen er bevilget – kommer indenfor et års tid. 

 

Kolt Hasselager betragtes ikke som landsby, fordi det betragtes som 

en del at Viby.   

Lars   

7 Kantinen  
 Orientering og diskussion 

18.50 – 19.00 

 

Hvilke muligheder er der for 

bæredygtig tænkning? 

Meget plast – Eleverne har fokus på bæredygtighed –  

Der arbejdes på at service udskiftes til bambus bestik og andet 

bæredygtigt service. 

Nye åbningstider – morgenåbning forsøges i december måned. 

Web bestillinger er blevet taget rigtig godt imod med stigende antal 

bestiller. 

Vibeke  

8 Euforiserende stoffer 
Orientering 

Kl. 19.00 – 19.10 

Rasmus Dalager orienterer ift. 

elevtrivselsundersøgelsen fra 2019 

RD fremlægger tendenser fra trivselsrapporten. Ganske få elever har 

prøvet at ryge marihuana - ingen elever har prøvet hårdere stoffer. 

75 % af eleverne fortæller, de ikke har drukket alkohol i løbet af de 

sidste 30 dage. 

Ældre elever kan undervise yngre elever. MOT arbejder med mod til 

at sige nej og mod til omsorg. 

Mogens, 

Rasmus D 



Der er lavet en fagrække der er tilpasset de forskellige alderstrin – 

f.eks. hører undervisning i euforiserende stoffer naturligt til som en 

del af biologiundervisningen i 7. klasse. Der er ikke i skolebestyrelsen 

stemning for at flytte undervisningen til lavere klassetrin, vi følger 

dog udviklingen tæt og punktet tages op når vi kender til de nye tal 

fra trivselsrapporten til februar/marts. 

   

9     

10 Evt 
Kl. 19.10 – 19.30 

 I garderoben er der børn der har oplevet uheldige episoder. – Der er 

børn der har mistet deres ting. Der er elever der laver narrestreger, 

hvor de flytter rundt på andre børns ting. 

  

Blæser hænger over skraldespanden – Der talt med teknisk service 

leder - de skal pilles ned på sigt. 

 

AULA skriv - mini guide. Internt er vi i en prøveperiode. 

   

 

    PÅ NÆSTE MØDE       IT, AULA og MoMo tages op på næste møde    

     

   

  

Med venlig hilsen   

 

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

   


