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  Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

 Rasmus P 

 Fælles møde pkt. 2-4  

- Overgange fra dagtilbud til 

skole og fra SFO til klub 

- Fællesskabsdag 

- Afrunding og evaluering 

 

 Særskilt referat.   

5 Nyt fra ledelsen 
Kl. 18.30 – 18.45 

- Næste skoleår 
- Ledelsesstruktur  

- Der afholdes et ekstra skolebestyrelsesmøde tirsdag 24. marts   

kl. 17.30 – 19.30. Emne: Skoleårets planlægning herunder 

godkendelse af budget 2020 og regnskab 2019.  

- Ny ledelsesstruktur: For nuværende ansættes ikke en ny pæd. 

leder. Der skal udformes et nyt ledelsesgrundlag – hvor der 

uddelegeres flere opgaver til medarbejdere i organisationen. 

Internt forsøges rekruttering af en fritidspædagogisk leder mellem 

SFO-pædagogerne. 

- Ledelsen har deltaget i markvandring vedr. skoven i Hasselager og 

deltaget i borgermødet derefter. Det har skabt en kontakt til 

Vibeke 

Fælles bestyrelsesmøde   

For dagtilbudsbestyrelse, 

klubbestyrelse, SFO forældreråd 

og skolebestyrelse.  

 

25022020 

 

Der serveres sandwich  

Kl. 17 – 18.30:  Fælles møde 

Kl. 18.30 – 19.15:  

Skolebestyrelsesmøde 

  

Personalerum 

(Indgang ved biblioteket, 1. dør til 

venstre) 



HolmrisB8. De vil gerne donere nogle møbler til skolens nye HDS 

lokaler. Vi etablerer et partnerskab med HolmrisB8 om et 

undervisningsprojekt om upcycling af møbler.  

 

- Møde vedr. den nye 1:1 strategi – Chromebooks til alle elever fra 

2.-9. klasse. Rasmus P og Kristian deltog i mødet. Der skal 

udformes en IT- strategi.  

- Skolen skal have ny kantineleder. Vores nuværende kantineleder 

har sagt sin stilling op. Der har været samtaler, ny kantineleder kan 

starte op pr. 1. april. Ny kantineleder er kokkeuddannet. Hun har 

fokus på bæredygtighed, økologi, at undgå madspild og indførelse 

af madordning. Drøftelse af de samlede udgifter til kantinen. 

Skolebestyrelsen bakker op om en merudgift til kantinen. Det er 

vigtigt, at underskuddet begrænses. Der er opmærksomhed på 

prisniveauet ift. underskud i kantinen.  

6 Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Kl. 18.45 – 18.55 

 

 Udgår    Lars 

7 Skolebestyrelsesvalg 
Kl. 18.55 – 19.10 

 

- 2 eller 4-årig valgperiode  

- Procedure for 

skolebestyrelsesvalg 

Udsættes til næste møde.  Rasmus P 

og Vibeke 

8 Evt. - Henvendelse vedr. trafik Vi inviterer ingeniøren Chris fra Aarhus Kommune ud sammen med 
Liv, som er trafikansvarlig, for at se, hvordan den trafikale situation er 
på skolen, og til at svare på spørgsmålet fra den pågældende forælder. 
Skolebestyrelsen vil gerne deltage eventuelt i form af et trafikudvalg. 
Kristian, Jennie og Kaja vil gerne være med i trafikudvalget.  

 

    PÅ NÆSTE MØDE           

   

  

Med venlig hilsen   

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


