
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
DEN 21. september 2020, KL. 17-19 
Mødet afholdes i bevægelsesrummet, indgang via mellemtrinnets indgang 
 
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Jens Bech, Susanne Kristensen, Jens Peter M. Mikkelsen, Kaja M. Madsen, 
Morten B. Madsen, Mette S. Frederiksen, Jennie Connolly, Lasse F. J. Ankjær, Rico C. Gissel,   
Søren H. Andersen, Mogens Christensen, Martin Bak Vad, Gitte Hauge Hansen 
 
Afbud:  
Lars Bojesen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 

 

2. Nyt fra skolens ledelse 
- Vibeke fortæller om de forskellige ting, som der er afsat penge af til i det nye budget 

til skolerne. Der er blandt andet afsat penge til trafik og produktionskøkkener. Der er 
sat 142 mio. kr. til udbygning af skolerne i syd, herunder Bavnehøj Skole, fra 2024 og 
frem.  

- De konkrete retningslinjer for håndteringen af Corona udkommer i morgen. Forvent-
ningen er, at de bliver skærpede. 

- Vi har en udfordring ift. garderober. Der er udeordning for alle i øjeblikket. Vi arbej-
der på en god plan til koldere vejr.   

- Der bliver spurgt ind til håndteringen af Corona i SFO’en. Budskabet fra skolebesty-
relsen er, at det er vigtigt at opretholde en god SFO, selv om der skal tages hensyn til 
retningslinjerne for håndtering af Covid 19. 

 

3. Forventet regnskab 
Gitte Hauge Hansen, adm. leder, fremlægger det forventede regnskab.  
Arbejdet med økonomien har været en del anderledes i år. Covid 19 har sat sit særlige 
aftryk. Vi startede året med at lave et meget stramt budget. Vores mål er, at vi i 2020 
afslutter regnskabet i balance. Vi har et underskud på kr. 2.391.360, som vi begynder at 
afvikle på i 2021. Status lige nu er, at budgettet holder. Vi har modtaget Covid 19 kom-
pensation for en del af de mistede indtægter i kantinen, lønudgifter til ekstra medarbej-
dere og ekstra driftsudgifter. Vi er så blev modregnet i sparede vikarudgifter. Slides fra 
mødet medsendes (se bilag 1). 
 

4. Kommunikation mellem bestyrelse og forældre 
Hvordan ønsker vi som skolebestyrelse at kommunikere og samarbejde med skolens for-
ældre?  
Princip for forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem anvendes som bag-
grund.  
Kort oplæg ved Morten. Gruppedrøftelser og opsamling. 
Skolebestyrelsen vil gerne arbejde med et princip for god kommunikation mellem skole-
bestyrelse, forældre og skole. Morten laver et udkast til et nyt princip for skolehjemsam-
arbejdet. Det aftales, at der skal sættes tid af til det på næste bestyrelsesmøde.   
 
 
 

 
 
 



 
5. Skolebestyrelsens årshjul og udvalg 

- Godkendelse af årshjulet og datoer for årets møder 
- Udvalg: Ønsker SB, at vi skal etablere et udvalg til fondssøgning? Skal der indhentes 

inspiration fra andre skoler i den forbindelse?  
o Jennie vil gerne være medlem af et udvalg for fondssøgning 
o Morten og Rico giver udtryk for, at de er interesseret i et oplæg omkring 

fondssøgning 
- Mette opfordrer til at søge Kolt puljen. Der er 250.000 kr. i puljen hvert år, som kan 

søges af lokalområdet. 
- Lasse og Mette vil gerne være/er en del af styregruppen for fællesskabsdagen. 
- Jens gør opmærksom på, at der mangler medlemmer til SFO-forældrerådet. Jens 

sender materiale ud sammen med referatet til skolebestyrelsen (se bilag 2).  
 

6. Skolens IT-strategi 
IT-strategien er under udarbejdelse. Udvalget har haft møde. Drøftelser herfra om for-
ældreperspektivet i god kommunikation drøftes.   
Vibeke gennemgår opbygningen af dokumentet og processen omkring den gode kom-
munikation, som er retningslinjen på skolen.  
 

7. Status på Chromebooks i skole og SFO 
Fokus på spil i undervisning og/eller SFO? Brug af telefoner og ure i undervisning/SFO. 
Forslag fra MED udvalget drøftes.  
Skolebestyrelsen tilslutter sig ift. teamet om brug af telefoner og ringeure. Flere giver 
dog udtryk for, at det ikke er så vigtigt, om den hedder kl. 15.30 eller 16.00 i SFO.  
 

8. Evt.  
- Vibeke er blevet bedt om at lave et notat til Børn og Unge ifm. en henvendelse, der 

har været fra to forældrepar ifm. budgetforhandlingerne. Vibeke orienterer Morten 
omkring svaret.  

- Ros fra skolebestyrelsen omkring skolestart.  
- Der ligger affald og andet, som skal fjernes. Der bliver spurgt til om arbejdsdagen for 

forældre skal genoplives.  
- Jennie gør opmærksom på, at det er vigtigt, at vi involverer lokalt gennem forældre-

rødderne.  
 

 
PÅ NÆSTE MØDE:  
Gennemgang af revideret princip for forældresamarbejde, som kan godkendes på det efter-
følgende møde.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 
Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    
  

 


