
   

Fremmødte:     Rasmus Pöckel, Kaja M. Madsen, Lene M. Kruse, Jane J. Simonsen, Jennie S. C. Voergaard, Mette Frederiksen,  

                           Kristian Balle, Morten B. Madsen, Mogens Christensen, Vibeke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Jens Peter M. Mikkelsen 

Gæster:                            Liv Stender, Thomas Bernvil, Emil Mehlsen 

 

Afbud:                             Susanne Kristensen, Lars Nielsen 

   

  Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af 

dagsorden   
Beslutning   

   

   

Tak for den flotte åbning med 0. – 5. årgang. Velkommen til gæster. Liv – trafikpolitik ansvarlig i Aarhus 

kommune, Emil, trafik ansvarlig BHS og forældre Thomas. Vi sætter stor pris på, at forældre deltager i 

samskabelsen om den bedste skole for vores børn.  

Dagsorden godkendt. 

  Rasmus P 

2 Trafik politik 
Drøftelse og beslutning 

 

Kl. 17.05 – 17.35 

 
Med deltagelse af 

forælder Thomas Bernvil, 

Liv Marie Stender fra 

Trafik og Miljø, Emil 

Mehlsen, lærer og 

ansvarlig for 

skolepatruljen 

Kort intro om 

udarbejdelsen af 

skolens trafik 

politik ved 

Vibeke.  

Fremlæggelse af 

output fra møde 

i trafikudvalget, 

ved udvalget. 

Fremlæggelse af 

pointer omkring 

skolens 

trafiksikkerhed, 

ved Thomas 

Bernvil. 

Bilag vedr. trafikforbedringer i forbindelse med Beder Bering vejen udsendes med referatet. 

https://docs.google.com/document/d/1d4rsBRRXQFQcByIxUnR1xgDVHRSOmEL71NJywZcmyik/edit 

Thomas er imponeret over det arbejde, der er pågået ift. trafikudvalgets arbejde. Thomas har spørgsmål ift. 

skolepatruljen og tilsyn. Emil fortæller, at han pendler mellem de tre steder, hvor der er skolepatrulje: 

Bavnegårdsvej, Kolt Østerparken og Koltvej. 

Spørgsmål til videre drøftelse i udvalget:  

Kan vi øge tilsynet med skolepatruljen og nudge forældre til en god trafikkultur? 

Skal nedgangen til indskolingen sløjfes, så der ikke inviteres parkering ved Koltvej? 

 

Liv er inviteret med til mødet for at hjælpe med at udvikle en trafikpolitik på Bavnehøj Skole. Hun har hjulpet 

på Ellekær og Viby Skole. Der kan eks. understøttes med at etablere ”Kys og kør bane”, malet på vejen. Det 

kan også være kunstprojekter, der kan støtte sikker skolevej mm. Kommunen kan støtte med mellem 10.000 

kr. og 40.000 kr. 

Emil præsenterer en råskitse til Bavnehøj Skoles trafikpolitik. Dette arbejdes der videre på i udvalget.  

Gå bus lukker desværre ned til sommer, da fondsmidlerne fra Dansk skoleidræt udløber. Der arbejdes på en 

løsning. 

  Vibeke  

  og  

  Udvalg  

Skolebestyrelsesmøde 2020-04-29 

 

 

Kl. 17 – 19 Møde i Microsoft Teams.  

VK indkalder.  

https://docs.google.com/document/d/1d4rsBRRXQFQcByIxUnR1xgDVHRSOmEL71NJywZcmyik/edit


Drøftelse af 

indhold i trafik 

politik 

3 Status på Corona 

nødundervisning og 

genåbning af skolen 

ifm. Coronavirus 
Orientering 

Kl. 17.35 – 17.50 

Status fra Vibeke  

Status fra SB 

 

 

• Det besluttes, at lejrskoler på 4. årgang aflyses og erstattes med en hyttetur, hvor forældre er 

ansvarlige for overnatning. Eleverne og lærere bruger fredagen ved hytten, hvorefter forældrene 

tager over fredag eftermiddag. På 8. årgang arrangeres en to dages tur til KBH i samarbejdes med 

Ungdomsskolen.  

• Emnet klassesammenlægning blev drøftet ift. skolens princip.  

• Fællesskabsdagen er aflyst, men der er almindelig skoledag 16. maj – fokus på elevplaner. 

• Skoleprognosen for 2020 og frem – BHS bevæger sig mod at blive en firesporet skole. 

• Tak for det fine opslag på døren til personalerummet fra skolebestyrelsen med ros til personalet. 

• Spørgsmål til fjernundervisning – hvordan øger vi interaktionen mellem lærer og elever. 

Fjernundervisning vs. lektielæsning.  

• SB henstiller til, at der ikke holdes børnefødselsdage, der ikke deles ud, at de ældre elever ikke 

mødes etc. 

Vibeke  

 

4 Regnskab 2019 

Budget 2020 
Beslutning   
 

Kl. 17.50 – 18.20 

Kort 

gennemgang af 

regnskab 2019 

ved GH 

Fremlæggelse af 

budget 2020, ved 

VK og GH 

Input fra 

økonomiudvalget 

 

Gennemgang af budget og regnskab.  

I regnskabet for 2019 er der underskud på undervisningsdelen på minus 1,7 mio. Det samlede resultat er 

dermed minus 2,3 mio. kr. Der har været flere udgifter på løn og IT end forventet. Der er lagt en plan for 

fremadrettet at nedbringe underskuddet.  

I budget 2020 er der en stram styring, opfølgning og reduktion på lønudgifter. Der planlægges med 

minimumstimetallet fra UVM. Vi forventer, at resultatet går i 0 i 2020. De første 7 måneder går i negativ,  

men dem henter vi i de sidste 5 måneder.  

 

Der er søgt om 1 million kroner til bygningsforbedringer ifm. Corona og statens understøttelse af det private 

erhvervsliv og dermed fremrykning af anlægsinvesteringer.  

 

Regnskab og budget godkendt. 

  Gitte,  

  udvalg og     

  Vibeke  

5 Princip for Bavnehøj  

Skoles kantinetilbud  
Orientering og drøftelse 

 

Kl. 18.20 – 18.35 

Igangsættelse af 

revision af 

princippet 

Se bilag s. 10 

Kaya foreslår, at princippet for kantinen revideres.  Princippet skal tilrettes, så princippet stemmer overens 

med virkeligheden. Er det et princip eller et mål, at kantinen er udgiftsneutralt? Kantinen har aldrig været 

udgiftsneutral, ligesom det også gælder for øvrige skole kantiner i Aarhus Kommune.  Kantineprincippet 

sendes til revision til principudvalget. VK indkalder udvalget. Forslag fremlægges på mødet 17.6. 

  Kaja 



6 Skolebestyrelsesvalg 
Beslutning 

 

Kl. 18.35 – 18.50 

Procedure og 

tidsplan for valg  

Mulighed for at udskyde skolebestyrelsesvalg pga. COVID-19. Kan dog ikke anbefales, da skolebestyrelsen 

skal have ny skolebestyrelsesformand. 

Rasmus, Lene og Jane stiller ikke op igen. Kristian og Kaya har ikke besluttet sig endnu. Morten genopstiller.  

 

Der afholdes ikke valgmøde, der foretages elektronisk valg.  

Er det muligt at komprimere valgprocessen? – VK laver en ny procesplan med kortere frister. 

Motivationsskriv til opstillingskandidaterne – Jennie sender det, hun har liggende på infomøderne til 

forældrene. 

Kaya skriver indlæg og sender til VK.  

  Vibeke 

7 Evt.   De unge fester – ledelsen kontakter Gadeplan, der dagligt runderer området. Kristian har flere gange 
observeret politiet og Gadeplan. 

Spørgsmål fra Jennie vedr. genåbning af skolen og fjernundervisning sendes til VK, som svarer SB.  

Rasmus P 

    PÅ NÆSTE MØDE   
17. juni  

        

     

   

  

Med venlig hilsen   

 

Rasmus Pöckel, skolebestyrelsesformand og Vibeke Kjær Agger, skoleleder    

   

 


