
SKOLEBESTYRELSESMØDE                  
24. februar kl. 17.00 – 19.00   
Mødet afholdes i personalerummet. 
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Susanne Kristensen, Jens Peter M. Mikkelsen, Kaja M. Madsen, 

Morten B. Madsen, Mette S. Frederiksen. 

 
Afbud: Jennie Connolly, Søren H. Andersen, Lars K. Bojesen, Lasse F. J. Ankjær, Pia Hagedorn, Gitte H. 

Hansen, Ryan L. Nebih, Sasha M. W. Hølmer-Hansen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

   
2. Nyt fra skolens ledelse 

Smitten er meget faldende, der bliver ikke indberettet som tidligere – fortsat få børn og medarbejdere 
smittet. 
 
Stort overskud i 2021 - knap 2 mio. Særligt pga. færre vikarer pga. hjemsendte elever og ekstra Coron-
amidler. Endeligt budget overblik er klar i marts. En del af overskuddet går til at bygge udeskole. 
De resterende midler tildeles ekstra medarbejdere på bagkant af Corona. 
 
Akustikforbedringer af hallen skal i gang nu. Skolen betaler halvdelen, og resten finansieres af Forvalt-
ningen.  
 
Ny multihal – skolen er blevet kontaktet ift. ny multihal. Tilbud om oplæg rettes til.  
   

3. Hvordan fastholder vi eleverne igennem hele skoleforløbet? 
VK fremlægger data. Herefter drøftelse af, hvad vi får øje på i data – er der opmærksomhedspunkter? 
 

- Fastholdelse af elever   
- Det faglige niveau  
- Møder vi eleverne og forældrene der, hvor de er – i deres frustrationer? 
- Udskiftningen er størst i 5.-6. klasse – elever går ud, og nye kommer til 
- Klassesammenlægninger – uhomogene klasser/ homogene klasser 
- Kommunikationsopgave ift. de gode historier af den spændende undervisning - møde foræl-

drene der, hvor de er 
- Fokus på øverste kvartil af de dygtigste elever – faglig trivsel 
- Nysgerrighed ift. fraflyttere og skolestartere på andre skoler 
- Fællesskabet generelt i Kolt Hasselager er ikke det stærkeste – eleverne opsøger foreninger og 

fællesskaber i andre byer 
Ledelsen tager drøftelserne med til ledelsesteamet og overvejer, hvordan vi kan være opmærk-
somme på nogle af de vinkler, der er drøftet. Eks kommunikation og tidlig indsats i dagtilbuddet.  
  

4. Workshop for forældre 
Ifm. arbejdet med princip for skole-hjem samarbejdet er det tidligere besluttet, at der skal afvikles en 
workshop for forældre. Drøftelse af indhold og organisering i workshoppen. Se punkt 5.  

 
 
 



5. Fællesskabsdag 
Drøftelse af form, organisering og SB´s rolle.  
 
Afvikles i samarbejde og fællesskab med forældre og borgere i Kolt Hasselager – skal det være non pro-
fit, eller kan det være med at finansiere skolerejse/udveksling?  Forslag om at generere penge til fælles-
skabsskabende aktiviteter i klasserne. 
Fællesoplæg ift. at skabe fællesskaber - inviterer til en aften for forældrerødderne. 
Størst opbakning til forældremøderne.  
 
Vi aftaler, at vi inviterer til styregruppemøde ift. fælleskabsdagen og udsætter workshop om skole-hjem 
samarbejdet. 
  

6. Prøveskoledag  
Forberedelse af SB´s deltagelse 
 
Morten deltager. Prøveskoledagen er torsdag d. 16. juni kl. 14 – 16.30.  
  

7. Evt.  
Trafikudvalget har møde 2. marts. Morten og Mette deltager – VK inviterer i kalenderen. 
Spørgsmål ift. brug af Chromebook spil i morgens SFO – det er der lukket ned for. VK skriver ud til foræl-
drene i næste nyhedsbrev.  

 

Nøgletal - til orientering:  

Elevtal pr. 180122 630 
Indmeldelser i perioden 180122-110222: 3 i indskolingen  
Udmeldelser i perioden 180122-110222: 0 

Elevtal pr. 110222      633 
 
Indmeldte i SFO pr. 180122   287 
Indmeldte i SFO pr. 110222   286    (+ 5 i 4. kl. morgenpasning)  

 
 

 

Med venlig hilsen 

Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    


