
   

Fremmødte:    Rasmus Pöckel, Kaja M. Madsen, Lene M. Kruse, Jane J. Simonsen, Jennie S. C. Voergaard, Morten B. Madsen, Mogens Christensen,  

Mette Frederiksen, Vibeke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Jens Bech Pedersen, Jens Peter M. Mikkelsen, Susanne Kristensen, Lars 

Nielsen. 

Afbud:              Benjamin V. Johansen, Kristian Balle 

   

  Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

Punkt 8 udgår. Dagsordenen godkendes.  Rasmus P 

2 Nyt fra ledelsen 
Orientering 
Kl. 17.00 – 17.10 

- Social kapital måling december 

2019 

- 0. årgang 2020  
- Kunstgræsbane  

 Vibeke  

3 Nyt fra elevrådet  
Orientering 

Kl. 17.10 – 17.15 

 

 Udgår  Benjamin 

4 Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering 

Kl. 17.15 – 17.20 

 

 

 Velbesøgt borgermøde – Fællesrådet har Borgermøde 
vedr. skovprojektet d. 21.1.  kl. 16.30 i 
Koltgården. Borgermøde 28.1. vedr. Berring Beder 
vejen. 24.3 – generalforsamling i Kolt Hasselager 
hallen.  Bavnehøj Skole vil meget gerne samarbejde med 
Fællesrådet vedr. projekter – eks. shelter projektet og 
skovprojektet.   

Lars  

Skolebestyrelsesmøde   

 

 

13.01.2020 Kl. 17 - 19 

  

Mødelokale adm.   

  



5 IT – pædagogisk IT handleplan 
Orientering og drøftelse 

Kl. 17.30 – 17.45 

 

Der skal udarbejdes en pædagogisk 

IT- handleplan til 1.8.20, herunder 

implementering af 1:1 strategi = 

Chromebooks til 2.-9. klasse.  

Der gives input til udvalget. 

Input: Kan man forstille sig, at Chromebooks kan erstatte 
IPads og mobiltelefoner – som det primære redskab – 
mobilfri skole? Hvis ja, hvordan imødekommer man 
udfordringer med aftaler og gå hjemtider? Det skal 
meldes ud til forældrene, at der kommer Chromebooks 
efter sommerferien. It-strategi skal gå på to ben. 
Kompetencedel og dannelsesdel. Det er hensigten, at 
Chromebooks er til alle.  Hvad skal der ske ift. 
lockerskabe? Der er ikke computere til 0. og 1. klasse. 
Hvordan sikrer vi, at de også har devices? Rasmus P og 
Kristian inviteres med i arbejdsgruppen, som har møde 
med BU vedr. It handleplan og Chromebooks 22.2. 

Vibeke 

6 Aula 
Orientering og drøftelse 

Kl. 17.45 – 18.05 

 

 

 

Hvordan fungerer Aula for 

forældrene mht. målrettet 

kommunikation? Hvor findes hvilken 

info – eks ugeplanen? Er der brug for 

mere kommunikation om dette? 

Oplæg vedr. aftaler og forventninger 

til medarbejderne, herefter drøftelse.  

  

Gennemgang af modellen ovenfor.  Forældreperspektiv – 
ensartning af hvor findes f.eks. ugeplanen. Det fungerer 
godt i 0. klasse. Ensartethed ift. MoMo. Der er ikke alle, 
der oplever, at notifikationer på beskeder virker. Det er 
vigtigt, at der sendes i PDF og ikke Word-format. MoMo 
indeholder årsplaner. Elevplaner – formativ evaluering i 
specifikke fag. Indholdet skal være styrende fremfor 
teknik. Elevplanen udformes i år i en enkel model, som 
lægges i MoMo.  

Rasmus P/  

Vibeke  



7 Proces vedr. skoleleder ansættelse  
Orientering 

Kl. 18.05 – 18.10 

 

Kort orientering Ansættelsesudvalget har været samlet, og der er udvalgt 
kandidater til første samtalerunde. Anden runde er 22.1. 
Det er stadig forventeligt, at der ansættes ny skoleleder 
pr. 1.3.2020. 

Rasmus P 

8 Klassesammenlægning 
Orientering og drøftelse 

Kl. 18.10 – 18.20 

 

 Udgår Vibeke 

9 Status på udvalg 
Kl. 18.20 – 18.35 

Følgende udvalg blev nedsat på 

mødet 5.12.19:  

Styregruppe til Fællesskabsdag – 

Jennie og Lene 

 

Økonomiudvalg - Morten og Kaja 

 

Skoleskak udvalg - Kristian og Mogens 

 

Principper – Jennie og Rasmus 

  

IT-udvalg – Rasmus og Kristian 

 

Status på igangsætning af udvalgene.  

Økonomiudvalget mødes i foråret, når den nye 
budgetmodel forligger.  

Skoleskak udvalget – Skolen har en årlig skoleskakdag i 
indskoling og på mellemtrinet. Der er en ugentlig 
skoleskak pause. To skoleskaksansvarlige lærer.  

Mogens vil gerne kontakte KHIF ift. opstart af skakhold. 
Det er også en mulighed at lave et hold i FU regi. Deres 
målgrupper er 13 – 18 år. 

IT-udvalget inviteres med til møde 22.2. 

Rasmus P/  

Ledelsen 

10 Valg til skolebestyrelsen 
Kl. 18.35 – 18.50 

SB valg i foråret 2020: Følgende 

medlemmer er på valg: Kaja, Kristian, 

Lene, Morten, Jane.  

Hvordan promoverer vi valget?  

I den forbindelse kommunikation af 

SB´s arbejde/ beretning?  

Elektronisk afholdelse af valg.  

Se bilag fra valg 2018.  

Det er muligt at ændre principperne for skolebestyrelsen 
– så skolebestyrelsesrepræsentanterne kan vælges fra 2 
år i stedet for 4 år. På mødet 25.2. besluttes procedure og 
tidsplan for valget. Bilag fremsendes før mødet.  

På Fællesskabsdagen reklamerer skolebestyrelsen for 
valget.  Skolebestyrelsen kan skrive til dagtilbuddets 
forældreråd, så de nye 0. klasse forældre også inviteres til 
at deltage i skolebestyrelsesarbejdet på BHS.  

Rasmus P/  

Vibeke   

 



11 Evt.  Høringssvar vedr. ændringer i kvalitetsrapporten.  Kaja, 
Rasmus og Morten laver et høringssvar inden 31.1.  

Information og status på arbejdet med SLF (Stærkere 
læringsfællesskaber) og PR-mødet i uge 50: Mødet gik 
rigtig godt, der var fokus på evaluering af årgangsteamets 
indsats med SLF, videndeling på tværs og planen for 
kommende halve år.  

 

    PÅ NÆSTE MØDE           

     

   

  

Med venlig hilsen   

 

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

   


