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  Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af 

dagsorden   
Beslutning   

   

   

Godkendt 

Normalvis er der evaluering af årets gang på dette sidste møde. 

 

Rasmus  

2 Nyt fra skolens 

ledelse  

17.05 – 17.10 

- Valg til skolebestyrelsen 

- Corona  

- Diverse 

Der har været skolebestyrelsesvalg. 12 stillede op, og 6 er valgt ind. God blanding af nye og 

gamle kræfter. 

 

Vi ved endnu ikke om der efter sommerferien vil være restriktioner ifb. med Covid-19 – men vi 

er mentalt forberedt på at starte skoleåret op, som det slutter.  

 

Vi har fået en million kroner i fremskudte midler. Nyt låsesystem og gulve i 8. kl. lokaler 

etableres i nærmeste fremtid.  

 

Klubben flytter ind på skolen 22.6. Der er en rigtig god stemning ift. sammen flytning. 

 

Efter sommerferien indhentes tilbud til investeringer på SFO legepladsen. 

 

Skolen støtter projektet ”Tryg sommer i Kolt Hasselager” - vi forsøger at få de unge til at 

bidrage til projektet ligesom sidste år. 

 

Der skal ansættes ny lærer, inden vi er helt færdige med de kommende skoleskemaer.  

Vibeke  

Skolebestyrelsesmøde 20200617 

 

 

Kl. 17 – 19 Møde i Microsoft Teams.  

VK indkalder.  



3 Trafik politik 
Drøftelse og beslutning 

 

Kl. 17.10 – 17.30 

 
 

Der har været møde i 

trafikudvalget 15.6.  

 

Gennemgang af forslag til skolens 

trafik politik, ved udvalget.  

 

Opsamling på vores henvendelse 

vedr. trafiksikkerhed vedr.  Beder – 

Bering vejen og sikker skolevej ved 

Vibeke 

 

Trafikudvalget har fået en tilbagemelding fra Teknik og Miljø. SB er ikke tilfreds med svarene, 

da ingen af punkterne er imødekommet.  

Skolebestyrelsen og Fællesrådet går sammen inden sommerferien, så der kan laves et nyt skriv. 

Møde i trafikudvalget, hvor vi aftaler hvem der gør hvad. 

Gennemgang af skolens trafikikpolitik: 

https://drive.google.com/file/d/1MhV2IwW8OK5XLqzYvOX0fvaQCk1qOWyV/view?usp=sharing 

- skal SFO tænkes ind? 

Der søges penge til en manøvrebane og et cykelværksted. Der undersøges mulighed for 

skiltning samt Kys og kør bane ved hallen. 

6. årgang deltager i Alle Børn Cykler kampagnen som pilot årgang. Emil er tovholder. 

Vibeke  

og  

Udvalg  

4 Princip for 

Bavnehøj skolens 

kantine- tilbud 
Orientering og 

drøftelse 

 

Kl. 17.30 – 17.45 

 

Udvalget og Vibeke fremlægger 

forslag til revision af princippet.  

 

Kantineprincippet revideres  

Drøftelse af udgiftsneutral kantinedrift – kantinen skal gerne være udgiftsneutral i løbet af de 

kommende 5 år. 

Kantinen stræber mod sølvmedalje i økologi - 60-90%. 

Det endelig princip skal godkendes på mødet til august. 

Vibeke  

 

5 Chromebooks 

17.45 – 18.10 

Intro til Chromebooks udlevering. 

Sammentænkning af principper, 

ordensregler og værdiregelsæt – 

hvad mangler vi ift. brugen af 

Chromebooks, som ikke indgår i 

det ovennævnte? 

Forberedelse – se slides og 

dokumenter.  

 

Skolens ordensregler er sendt til skolebestyrelsen. Skal der laves et nyt princip for brugen af 

Chromebooks, eller kan de indskrives i det eksisterende ordensregler? Dette afklares i løbet af 

efteråret.  

Derudover er skolen i gang med at udarbejde en It-strategi – forventes klar til at blive fremlagt 

for skolebestyrelsen til september. 

Hvad med opbevaring i løbet af dagen? Eleverne i 4-9. klasse har et logger skab. Ellers kan 

eleverne opbevares i vores IT skabe, der ikke længere skal bruges til klassesæt af computer 

eller Chromebooks. 

Købet at Chromebooks blev billigere end forventet. Det forventes derfor, at der kommer et 

mindre beløb ud på skolen, hvor det kan bruges til indkøb af logger skabe, stik til opladning o.l. 

Hvordan opbevares Chromebooks i SFO tiden? Dette afklares.  

Skolen er selvforsikret ifm. tyveri og evt. skader.  

Jennie vil gerne sidde i det nye It-udvalg. 

Vibeke  

https://drive.google.com/file/d/1MhV2IwW8OK5XLqzYvOX0fvaQCk1qOWyV/view?usp=sharing%20


6 Tak til de afgående 

medlemmer af 

skolebestyrelsen 

 

Kl. 18.10 – 18.20 

 Stor tak til de afgående medlemmer af skolebestyrelsen – det er meget vigtigt for skolens virke 

at have en så velfungerende bestyrelse, som vi har.  

De afgående medlemmer kan komme forbi skolens kontor og få en lille gave som tak for 

indsatsen. 

Rasmus P 

og  

Vibeke  

7 Første møde i 

august 

 

Kl. 18.20 – 18.30 

Forslag onsdag 19. august kl. 17 – 

19.  

Forslag til dagsordenen:  

Forretningsorden revideres 

Konstituering 

Årshjul  

Dagsorden og mødedato vedtaget. – vi satser på fysiske møder. Vibeke  

8 Evt.   Opfordring i at deltage i mødet vedr. den nye budgetdelingsmodel - Morten satser på at 
deltage. Morten og Kaja ønsker større transparents ift. budget – systematisk opfølgning på 
budgettet årligt. 

Kan vi prioritere, at der bliver klippet hæk mm., inden de nye skolestartere begynder i skole 
efter sommerferien? Det samme gælder legepladserne. 

Kan lærerne holde sig til de nederste pladser på parkeringspladser? – vi kan opfordre til at 
personalet fylder op nedefra. 

Kan der blive set på svingbanen ved hallen evt. en Kys og kør bane? – evt. sløjfe fortov.   

  

Rasmus P 

    PÅ NÆSTE MØDE   
 

        

   

  

Med venlig hilsen   

 

Rasmus Pöckel, skolebestyrelsesformand og Vibeke Kjær Agger, skoleleder    


