
 

 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

13. juni kl. 17.00 - 19.30 

Mødet afholdes i personalerummet 

 

Fremmødte: 

Vibeke K. Agger, Susanne Kristensen, Kaja M. Madsen, Morten B. Madsen, Mette S. Frederiksen, Lasse F. J. 

Ankjær 
Ida Kirkeby: Gæst på mødet ift. at overveje opstilling til SB. 
 

Afbud:  Jens Peter M. Mikkelsen, Gitte H. Hansen, Rasmus D. Jørgensen, Klaus Jacobsen, Søren H. 

Andersen 
 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Referatet er godkendt. 
 
2.  Gennemgang af halvårsregnskab for 2022 v/Gitte Hauge 

Punktet udsættes til mødet i august, da IT-systemet har været ude af drift i den seneste uges  

tid. 

 

3.  Nyt fra skolens ledelse 

Redegørelse ifm. afgangsprøverne i 2018: VK redegør for forløbet vedr. forlænget tid til afgangs- 

prøverne i dansk læsning og retskrivning. Ledelsen forbereder en skrivelse til Aula og FB, når sa- 

gen kommer i medierne, så forældre informeres. Der er bedt om aktindsigt i sagen.  

Unge på skolen i fritiden: Unge mennesker forsamles på skolen i fritiden, hvor der drikkes alko- 

hol. Der har været en oplevelse med voldeligt udfald. VK har skrevet ud til alle forældre på 9.  

årgang ift. opsyn med de unge. OBS på SMG arrangementer og drøftelse i skolebestyrelsen.  

Elevtrivselsmålinger behandles i klasseteam og er lagt i et årshjul ift., at indholdet indarbejdes i  

den sociale årsplan for klassen. 

Prøveskoledag er torsdag 16.6. Morten deltager fra SB. 

Skemalægningen er ved at være færdig - skemaerne sendes ud 22.6. 
 

4.  Nyt fra Fællesrådet 

Udgår. 
 

5.  Fællesskabsdag 

Præsentation af drejebog for Fælleskabsdagen 10. september 2022. 

Elevinddragelse - hvad tænker elevrådsrepræsentanterne om dette? 

Skolebestyrelsens rolle og opgaver - aftaler. 

Skolebestyrelsen deltager på dagen og bemander ”frivillighedsboden” sammen med bl.a. KHIF 

og skolens frivillige. 

 

Spisning 



 
 

6.  Evaluering af året der gik - ideer til næste års arbejde i skolebestyrelsen 

Evaluering af årets arbejde i SB - hvad er vi stolte af, hvad kunne vi gøre mindre af - og hvad vil vi 

bringe med os/have fokus på i næste skoleår? 
Kort intro ved Morten/Vibeke 

Tomandsdrøftelser, drøftelse og opsamling i plenum 

SB er lykkedes med at få fokus på trafik, herunder forbedringer på Koltvej og skolevejsanalysen, 

som lige er lavet. 

Økonomi, rul i årshjulet er vigtigt. Det er stadigvæk svært at få detaljeret indblik pga. det kom- 

munale økonomisystem. 
OBS på principper - princip for skole hjem samarbejdet, er det godkendt? VK følger op. 
Drøftelse af regler for mobiltelefoner kan udfordre i SFO - evt. tema næste år.  
Etablering af kunstgræsbanen, etablering og byggeperiode har fungeret godt.  
Sociale medier, brug af disse og viden om dette - evt. tema næste år.  
Temadrøftelser, man kan gå i dybden, det fungerer godt. 

7.  Tak til de afgående medlemmer af skolebestyrelsen 

Tak til Mette, Kaja og Søren, som træder ud af bestyrelsen efter henholdsvis 4 år, 13 år og 2 år. 

Tak for jeres store indsats i bestyrelsen og særlig tak til Kaja for en vedholdende indsats fra Kolt 

Skole, gennem fusion til Bavnehøj Skole. 
 
Gode råd: Husk fokus på udskolingen og elevrådsrepræsentanternes stemme i bestyrelsen. 

 

8. Evt. 
 

 

Nøgletal - til orientering: 

Elevtal pr. 210322 627 
Indmeldelser i perioden 210322-080622: 1 i indskoling, 1 på mellemtrin, 2 i udskoling 
Udmeldelser i perioden 210322-080622: 4 i indskoling, 1 på mellemtrin, 1 i udskoling 
Elevtal pr. 080622 625 
Indmeldte i SFO pr. 210322 280 (+5 i 4. kl. morgenpasning) 
Indmeldte i SFO pr. 080622 273 (+5 i 4. kl. morgenpasning) 

 
 
 

Med venlig hilsen 

Morten Bitsch Madsen Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen Skoleleder 


