
 
SKOLEBESTYRELSESMØDE             
23. november kl. 17.00 – 19.30 
 

Fremmødte: 
Jennie S. C. Voergaard, Lasse F. J. Ankjær, Neha Kumar, René H. Pedersen, Heidi G. Nielsen, Tobias A. 

Nielsen, Vibeke K. Agger, Gitte H. Hansen, Cecilie Blaabjerg, Susanne Kristensen 

Elever: Thor R. Bangsø, Villads S. Frandsen 

 

Afbud: Morten B. Madsen, René H. Pedersen, Mette S. Frederiksen, Klaus Jacobsen, Ida K. Hansen, 

Rasmus D. Jørgensen, Charlene F. Jensen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Vi gennemfører mødet trods afbud, da der er flertal af fremmødte forældre. 

 
2. Nyt fra ledelsen 

• Der er uddelt betalingskort til kantinen til eleverne. Det kommer til at virke fra 1.12. 

• Vi kan nu drøfte i SB, om vi skal have en mobilfri skole – sammen med den digitale 

strategi.  

• Inklusionen gør, at vi er nødt til at bruge flere ressourcer på ex. støttepersoner – ses på 

vikarkontoen.  

• Sygefraværet er stigende på flere niveauer. Vi undersøger det nærmere i forhold til, 

hvad vi kan gøre for at vende det. 

• Der er lidt uro på mellemtrinnet og i udskolingen, hvilket vi arbejder meget med og 

følger op på. 

• Vi havde en dejlig skolefest, og det var fantastisk med den store opbakning. 

• Shelterbyggeriet er lige gået i gang. 

 
Vi gennemgik høringssvaret til sparekataloget. 
Der blev tilføjet en kommentar til punktet: Forhøjelse af forældrebetalingen i SFO’en. Svaret 
sendes ind torsdag d. 24/11. 

 
3. Nyt fra elevrådet 

Det lille elevråd: De har lavet skilte til alle klassers toilet i indskolingen og på mellemtrinnet. 

Udskolingen må bruge toiletterne nede i kælderen, når de er i kantinen. 

Der er valgt en elev til at arbejde med affaldssorteringen. 

Der bliver også lavet skilte til at sætte op vedrørende blå futter. 

 

Det store elevråd: Toiletter: Måske skal der også være et toilet til hver klasse? Netto: De har 

stillet et forslag om at måtte gå i Netto, hvilket de ikke må. Indesko: Der er ikke helt styr på det 

endnu. Flere går i deres udesko – ordningen evalueres.  

 

4. Nyt fra Fællesrådet 

Dette punkt udgår, indtil der bliver valgt en ny repræsentant på generalforsamlingen i marts 

måned.  

 



 
 

5. Forventet regnskab, fremlæggelse ved Gitte H.  

Der er ingen overraskelser, og det ser fint ud for budgettet. Skolen får ny belysning i det nye år. 

Vi får også nye vinduer i de tiltrængte lokaler.  

 

6. Gennemgang af princip vedr. elevernes placering i klasser 

Skolebestyrelsen præsenteres for ledelsens perspektiver ift. princippets funktion i praksis.  

Princip for undervisningens organisering 2021 (aarhus.dk) 

Der blev tilføjet lidt til princippet. 
I klassedannelsen tager lærere, pædagoger og ledelsen udgangspunkt i følgende kriterier. 
Hvis skolen beslutter at gennemføre klassedeling/-sammenlægning, orienteres forældrene 
skriftligt - herunder om begrundelsen af beslutningen. 
 
Vi godkender ændringer på næste møde. 
 

7. Drøftelse af princip vedr. lejrskole  

Forslag til ny formulering: ”Der er en lejrskole i udskolingen” 

obligatoriske-principper-pr-15-6-20.pdf (aarhus.dk) 
  
Lejrskoleophold – ændring: Der er en lejrskole i udskolingen. 

 

8. Princip om skole – hjem samarbejdet. 

Fremlæggelse af princippet og gruppedrøftelser af tema forslag til revision. Morten og Vibeke 
skriver ændringer ind som drøftes på næste møde.  
Samme princip-link som punkt 7 
 
Punktet udsættes til næste møde. 
 

9. Evt.  

 

 

Nøgletal - til orientering:  

Elevtal pr. 121022  653 
Indmeldelser 121022-171122 1 i udskolingen 
Udmeldelser 121022-171122 2 i indskolingen, 2 på mellemtrinnet 
Elevtal pr. 171122  650 

Indmeldte i SFO pr. 121022 304 (+ 6 i 4. kl. morgenpasning) 
Indmeldte i SFO pr. 171122         300 (+ 7 i 4. kl. morgenpasning) 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 

 

Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    

https://bavnehoejskole.aarhus.dk/media/67995/obligatorisk-princip-for-undervisningens-organisering-pr-24-08-21.pdf
https://bavnehoejskole.aarhus.dk/media/45800/obligatoriske-principper-pr-15-6-20.pdf

