
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
24. marts KL. 17.00 – 19.00 
Mødet afholdes via Teams.   
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Gitte H. Hansen, Rasmus D. Jørgensen, Susanne Kristensen, Jens Peter M. Mikkelsen, 
Kaja M. Madsen, Jennie Connolly, Lars K. Bojesen, Lasse F. J. Ankjær, Rico C. Gissel, Søren H. Andersen 
Morten B. Madsen.  

 
Afbud:  
Mogens Christensen, Pia Hagedorn, Mette S. Frederiksen. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes.  

 
2. Nyt fra skolens ledelse/ Status på Corona skolen 

93 nye elever er indskrevet til kommende 0. årgang til sommer, hvilket betyder 4 nye 0. klasser 
– det er lidt over 80%, der vælger Bavnehøj Skole.  
 
Vi har lavet et samarbejde med et firma, ”Aktivt frikvarter”, med henblik på at få etableret en 
multibane i Grønnegården. Multibanen betales via sponsorreklamer.  
 
Vi oplever, at vi har haft en god og rolig start med 0.-4. årgang fra 8. februar og indtil nu. 9. klas-
serne er på skift de sidste to uger mødt ind til terminsprøver, og det er forløbet fint.  
Vi har i dag lavet nye skemaer til genåbningen for 5.-8. årgang, hvor klasser på skift må møde 
frem hver anden uge. Der er lidt flere lektioner på 5. og 6. årgang. Forsat opfordring til at være 
ude så meget som muligt. Forsat fokus på trivsel. Eleverne er på 50 % undervisning. Dvs. en uge 
på fjernundervisning og en uge til fysisk undervisning. 
Elever over 12 år tilbydes Corona test to gange om ugen. Er eleven under 12 år, kræver det sam-
tykke fra forældre, og er eleven over 15 år, bestemmer eleven selv. 
Fra statens og kommunens side tilføres skolen midler til at lave fagligt løft og trivselsfremmende 
aktiviteter. SB involveres, når vi får midlerne.   
 

3. Nyt fra Fællesrådet 
Udgår.  
 

4. Regnskab 2020 og budget 2021 
GH fremlægger regnskab og budget. Drøftelse af prioriteringer.  
Præsentation af regnskab og budget medsendes referatet. Der er afdraget meget på gælden i 

2020. Der er lagt en stram planlægning for 2021 mhp. yderligere afdrag på gælden.  

Regnskab og budget godkendes.  

5. Godkendelse af lektionsfordelingsplanen 
Link til lektionsfordelingsplan og skoledagens opbygning   
Lektionsfordelingsplanen som beskrevet i oplægget godkendes.  

 
6. Princip for undervisningens organisering 

Forslag til del elementer i dette nye og lange princip fremlægges. Ændringsforslag drøf-
tes. 
Gennemgang af dele af princippet, som er klar til godkendelse på næste møde. Det fremgår af 

dokumentet, hvilke dele, der er forhåndsgodkendt med dato ”24.3.” Principper tages op næste 

møde, hvor flere dele gennemgås.  

 
 
 

https://aarhuskommune-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/loko_aarhus_dk/EcJLabK8q_xJjiL24WN9Xj8B5X3ngz3AxtVeRIBdlPqqLA?e=AtkZPY
https://docs.google.com/presentation/d/1QoNOuglWCRjuDkPV0mb_bFGNphzKnRHsugwFszVtF-w/edit?usp=sharing


7. Næste møde 

Forslag til, at der på hvert skolebestyrelsesmøde fremlægges elevtal for hver fase samt SFO. 
Hvordan går det med trafikforbedringerne – VK er i kontakt med Trafik og Veje.  

 
8. Evt.  

Kantinepriser – spørgsmål ift. den meget lille besparelse, der ved at være på abonnement. Der 
skal være et større incitament ved at være på abonnement ift. dagsindkøb. Forslag om, at der så 
måske vil give en øget omsætning, hvis differencen er større. Gitte taler med kantineleder Jane 
om det – måske der kan laves en forsøgsordning indtil sommerferien.  

 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 
Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    
  

 


