
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
DEN 19. AUGUST 2020, KL. 17-19 
Møde i Microsoft Teams. VK indkalder. 
 

REFERAT 
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Susanne Kristensen, Jens Peter M. Mikkelsen, Kaja M. 
Madsen, Morten B. Madsen, Jennie Connolly, Lars K. Bojesen, Lasse F. J. Ankjær, Rico C. Gissel, 
Søren H. Andersen 
 
Ikke til stede: 
Jens B. Pedersen, Gitte H. Hansen, Mogens Christensen, Mette S. Frederiksen, Benjamin Johan-
sen, Tobias Clausen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning 

 
Dagsorden godkendt 

 
 

2. Skolebestyrelsens konstituering 
- Fællesrådets deltagelse, Lars Nielsen træder ud af skolebestyrelsen 
- Præsentation af medlemmer 
- Valg af formand og næstformand 
Drøftelse og beslutning 

 
Velkomst og præsentation af nuværende og nye medlemmer af skolebestyrelsen. 
VK beskriver skolebestyrelsesformandens arbejde – 45-60 min. møde hver måned mellem sko-
leleder og formanden samt møder ved akut opståede situationer.  
 
Morten vil gerne stille op. En enig skolebestyrelse vælger Morten som formand, og Kaja får gen-
valg som næstformand. 
En drøftelse af et tættere samarbejde med KHIF. Skolebestyrelsen beslutter, at KHIF kan invite-
res med på relevante temamøder, men ikke med en fast repræsentant i skolebestyrelsen, da de 
ikke vil opleve nok relevans ved et medlemskab ift. den tid, man skal bruge på møderne.  
Skolebestyrelsen vil gerne forsætte samarbejdet med Fællesrådet og gerne med en repræsen-
tant i skolebestyrelsen. 
 

  
3. Forretningsorden 

Gennemgang og revision af forretningsordenen, som godkendes på mødet i september 
 
Se bilag – forretningsorden 2020-21. 
 
Kommentarer til forretningsorden: Vi tilføjer, at suppleanter deltager i møderne, samt i hvilket 
omfang eksterne repræsentanter deltager.  
Styrelsesvedtægter: https://www.aarhus.dk/media/35736/styrelsesvedtaegt-for-folkeskolerne-

i-aarhus-kommune.pdf 

 
 
 

https://www.aarhus.dk/media/35736/styrelsesvedtaegt-for-folkeskolerne-i-aarhus-kommune.pdf
https://www.aarhus.dk/media/35736/styrelsesvedtaegt-for-folkeskolerne-i-aarhus-kommune.pdf


 
Forretningsorden vedtages endeligt på næstkommende møde. 

 
 

4. Nyt fra skolens ledelse 
 
- Opstart august 2020 

Forsat Corona skole – dvs. de sundhedsfaglige retningslinjer forsat skal efterleves. Der stilles 
dog et større krav om efterlevelse af folkeskolens formål.  
Vi har dd. ikke haft børn eller medarbejdere, der er smittet. Vi har dog et tilfælde af en forælder 
til et barn på skolen, som er Covid-19 positiv.  
Skoleledelsen har fået tydelige retningslinjer og drejebøger for, hvordan vi skal forholde os i til-
fælde af smitte på skolen. 
Der er kommet en supplerende drejebog, der gør det muligt, at skolens ledelse i samarbejde 
med skolebestyrelsen og BU chefen kan vedtage nødundervisning.  
Skolebestyrelsen henstiller til opmærksomhed på tilsyn med børnene ved morgen SFO på lege-
pladsen. 
Udfordring ift. meget solrige dage - svært at finde skygge. 
Vi har haft en rigtig god og rolig skolestart. Rigtig god opstart med de nye 0. klasser.  
Der er meget af området omkring og ved skolen, der er gravet op pga. separering af spildevand 
og regnvand. 
Fokus på parkeringsforholdene ved skolen. Trafikudvalget arbejder på det. 
Skolen har fået tildelt midler til en cykelbane og veste. Skolen får leveret cykelbanen i løbet af 
ugen. 
 

- Retningslinjer for Chromebooks 
Chromebooks udleveres i slutningen af august. Alle elever fra 2.-9. årgang får deres egen 
Chromebook.  
Overordnet set tænker vi Chromebooken som et digitalt penalhus. 
OBS ift. klistermærker – må ikke devaluere værdien af Chromebooken. 
 

 
5. Princip for Bavnehøj Skoles kantinetilbud 

Kantineprincippet er blevet revideret i udvalget og har været i SB d. 17.6.20.  
Det endelige princip skal godkendes på mødet til august. 
Beslutning 

 

Ændringer i princippet er dd. vedtaget. 
 

 
6. Skolebestyrelsens årshjul 

- Brainstorm ift. temaer for skolebestyrelsens arbejde 
- Præsentation af udkast til årshjul 
- De næste to mødedatoer godkendes 

 
Drøftelse af Fællesskabsdagen og dagens placering. 
Forslag om udvalg til ansøgning af fondsmidler. 
Større sammenhæng mellem skolebestyrelsen og forældrerådene. 
Drøftelse af datoer for skolebestyrelsesmøder - forslag af rullende mødedage. 
Næste skolebestyrelsesmøde er mandag d. 21. september og efterfølgende møde er torsdag d. 
12. november. 
 

 



 
7. Evt.  

Mødet vedr. den nye budgetdelingsmodel i juni – er der tilbagemeldinger? 
 

• Forslag om skolebestyrelsen hjælper til om morgenen ifm. parkeringsforhold og 
forældre, som ikke respekterer skiltning og vejarbejde.  

• Opdatering af den nye skolebestyrelse på AULA. 

• Håndbog til de nye medlemmer af skolebestyrelsesmedlemmer bestilles hjem.  

• Kaja opfordrer til deltagelse i FB-gruppe for skolebestyrelser i Aarhus. 

• Drøftelse af skolebestyrelsesmedlemmernes deltagelse på forældremøderne. Jennie la-
ver et udkast til et lille skriv, der kan præsenteres på virtuelle eller fysiske 
forældremøder. 

• Drøftelse af fysiske eller virtuelle skolebestyrelsesmøder – stemning for fysiske møder. 
Morten og Vibeke mødes inden og aftaler nærmere.  

 
 

Med venlig hilsen 
 
Morten Bitsch Madsen, formand for skolebestyrelsen 
Vibeke Kjær Agger, skoleleder    
 


