
 
SKOLEBESTYRELSESMØDE             
15. september kl. 17.00 – 19.00 
Mødet afholdes i personalerummet (indgang ved biblioteket) 
 

Fremmødte: 
Morten B. Madsen, Jennie S. C. Voergaard, Lasse F. J. Ankjær, Neha Kumar, René H. Pedersen, Heidi G. 

Nielsen, Mette S. Frederiksen, Charlene F. Jensen, Tobias A. Nielsen, Klaus Jachobsen (Fællesrådet), Vi-

beke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Gitte H. Hansen, Cecilie Blaabjerg 

Elever: Amalie L. Sørensen, Villads S. Frandsen 

  

Afbud:  

Susanne Kristensen, Ida K. Hansen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt 

 

2. Forventet regnskab, præsentation ved Gitte Hauge (administrationsleder) 

• Drøftelse af erstatningsansvar for ødelagte Chromebooks.  

• Udfordringer med at få byggetilladelse til shelterbyggeriet - vi håber på at få den i in-
deværende skoleår, ellers overføres overskuddet til kommende skoleår, hvor shelterby-
ggeriet forventes pågået.  

• Overskud i SFO – overvejelser ift. legeredskaber i ”en lille skov” eller nyt underlag ved 
legeredskaber.  

• Der opsættes kamera på skolen for at undgå hærværk. 

• Ny asfalt i skolegården + gratis opstregning.  

• Affaldssortering – dilemmaer ift. placering af både containere og sorteringssystem 
indendørs. Afventer gode erfaringer fra andre skoler.  

 

3. Nyt fra skolens ledelse 

• D. 23.9. kursus aften for skolebestyrelser - Mette, Morten, René og Tine (SFO 
forældrerådet) og Vibeke deltager. Fokus på skole-hjem samarbejdet.  

• Tilsyn af skolerne har for et par år siden ændret form – det er er nu en læringssamtale 2 
x årligt. Deltagere: Skolebestyrelsesrepræsentanter, B&U chef, personale, ledelse. Se 
oplæg, som er tilsendt før mødet. René og Morten deltager i læringssamtalen.  

• Besparelser – der er sendt en mail fra Skole og Forældre til skolebestyrelses-
repræsentanterne. Børn og unge er udset til at skulle spare 80 mio. + et fællesbidrag = 
ca. 100 mio. om året de næste 4 år. Morten har på SBs vegne underskrevet læserbrevet. 
Morten sender til Lotte ift. underskriftindsamling og tekst til FB på vegne af hele 
bestyrelsen. 
 

4. Nyt fra elevrådet 
Der har kun været afholdt et enkelt møde i elevrådet – Ønske om, at eleverne gerne må have 
sko på. 
 
Villads og Amalie har været på UMR - undervisningsmiljørepræsentant kursus sammen med 
elevrådslærer TC. De lærte bl.a., at det er en god idé, at man først indsamler data, inden man 
løser udfordringer/problemer.  



 

5. Nyt fra Fællesrådet  

Visionsplan for Kolt-Hasselager skal revideres, det er en helhedsplan for hele byen. Diskussion 

ift. området ved ridebanen – skal det bevares som grønt område eller udstykkes til nye boliger. 

Fællesrådet arbejder videre med denne sag.  

 

6. Arbejdet med principper 

Kort gennemgang af principperne, som ligger på skolens hjemmeside:  

https://bavnehoejskole.aarhus.dk/vores-skole/kort-om-skolen/ 

 

Er der principper, som SB ønsker at dykke ned i? 

Andet? Kantine, motion og bevægelse, lejrskole, digital dannelse, klassesammenlægning/hold-

dannelse, skolehjem samarbejde, SFO princip. Temaerne er skrevet ind i årshjulet.  

 

7. Årshjul  

Kort gennemgang af forslag til årshjul. Gruppedrøftelser ift. ideer til årshjulet.  

Se bilag.  

Principper ovenfor er tilføjet årshjulet. 

 

8. Evt.  

Det går fint ift. skolebestyrelsens deltagelse i forældremøderne. – gode slides 

 

 

 

 

 

 

 

Nøgletal - til orientering:  

Elevtal pr. 090822  656 
Indmeldelser 090822-070922 1 i udskolingen 
Udmeldelser 090822-070922 1 på mellemtrinnet 
Elevtal pr. 070922  656 

Indmeldte i SFO pr. 090822               304 
Indmeldte i SFO pr. 070922 303 (+ 4 i 4. kl. morgenpasning) 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 

Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    

https://bavnehoejskole.aarhus.dk/vores-skole/kort-om-skolen/

