
SKOLEBESTYRELSESMØDE                  
2. maj kl. 18.30 – 19.30 

 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Susanne Kristensen, Kaja M. Madsen, Jennie Connolly, Morten B. 

Madsen, Jens Peter M. Mikkelsen, Mette S. Frederiksen, Lasse F. J. Ankjær, Søren H. Andersen 

 
Afbud:  

Klaus Jachobsen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Første del af mødet er fælles møde med SFO-forældrerådet kl. 17.00 – 18.30. Sidste del af mø-

det er for SB kl. 18.30 – 19.30. VK og Mette deltager i møde om Fællesskabsdagen. 

  

2. Nyt fra skolens ledelse 

Vi har skullet forberede opstart af to modtagelsesklasser i Aarhus Kommune, hvor der på 11 sko-

ler oprettes nye klasser. Bavnehøj Skole skal have plads til to klasser. Vi har derfor ansat perso-

nale til denne opgave; de to starter i dag og de to øvrige senere i maj. Vi får ikke børn fra start 

af, måske i løbet af nogle uger. Der er stor usikkerhed ift., hvor mange børn der får behov for et 

skoletilbud. Forslag om indsamling af skoleartikler – Kaja koordinerer.  

Udfordringer ift. levering af Chromebooks i kommunen – dispensation ift. udlevering Chrome-

books til 2. årgangen kommende skoleår. 

Nyt fra elevrådet – det store elevråd har lavet en liste med ønsker for aktive pauser og attraktive 

ungemiljøer – skolen arbejder på at efterleve ønskerne, der afsættes to dage til at forskønne ud-

skolingen sammen med eleverne.  

D. 9.5 tages kunstgræsbanen i brug – fordelingen til at starte med er, at mellemtrinnet bruger 

banen i 10-pausen og udskolingen i 12-pausen.  

Skolens forældre er informerede om det kommende skolebestyrelsesvalg. Tre af skolebestyrel-

sens medlemmer genopstiller, og en ny kandidat har meldt sig.  

3. Skoleårets planlægning 

- Klassesammenlægning. Nyt møde (online) i SB d. 19.5 kl. 20.15 – 20.45.  

- Personalesituation 

Klassesammenlægning er drøftet på mødet. Kontakt VK for information. 

Skolen har dags dato slået to stillinger op på to lærere og et barselsvikariat  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Evt.  

 

 

Nøgletal - til orientering:  

Elevtal pr. 210322 627 
Indmeldelser i perioden 210322-270422: 0 
Udmeldelser i perioden 210322-270422: 3 i indskoling, 1 i udskoling 

Elevtal pr. 270422      623 
Indmeldte i SFO pr. 210322   280 (+5 i 4. kl. morgenpasning) 
Indmeldte i SFO pr. 270422   278 (+5 I 4. kl. morgenpasning) 

 

 
 

Med venlig hilsen 

Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    


