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Dette er blot et udpluk af de arbejdsområder, skolebestyrelsen har arbejdet 
med det forgangne skoleår. 

 
2018-2019 har endnu engang været et spændende skoleår på Hedensted 

skole. I august 2018 startede en ny skolebestyrelse sit 4-årige arbejde. Den 
nye bestyrelse består ud over skolens ledelse også af 2 lærer-repræsentanter, 

2 nye elev-rådsrepræsentanter samt 7 forældre, hvoraf 4 er nye. Den ny 
skolebestyrelse konstituerede sig med Morten Seindal Krabbe som formand og 

Hanne Degnebolig som næstformand. 
 

Indtil marts 2018 havde den gamle skolebestyrelse i flere år arbejdet med 

skolerenovering og udbygning, så 2018-2019 var 1. år på vores ”nye skole”. 
 

Der har derfor været mange nye, spændende og udfordrende opgaver at gribe 

fat i.  
 

Skolens trafikforhold er et STORT problem. Når det er sagt, er det STØRSTE 
problem forældre, der ikke mener skiltning, trafikregler og opmærksomhed på 

medtrafikanter gælder for dem. Vi skal hjælpe hinanden med de trafikale 
udfordringer, som gælder omkring mange af kommunens skoler. På 

dialogmøder mellem politikere og skolebestyrelser er personalets 
parkeringsforhold, elev-aflevering og dårlige oversigtsforhold i 

spidsbelastnings-tiderne blevet omtalt. Borgere er digitalt blevet bedt om at 
udpege særligt farlige trafikale områder i kommunen. Her har skolebestyrelsen 

henstillet til, at forældre har meldt området omkring Hedensted skole ind som 

et trafikalt område, der skal ses på. Skolebestyrelsen har hele tiden fokus på 
”Den sikre skolevej”. 

 
Segregerede elever er børn, der kommer i andet undervisningstilbud, der er 

bedst egnet for dem. Udgiften til disse tilbud skal for den største del dækkes af 
den skole i det skoledistrikt, hvor barnet bor. På landsplan har det vist sig at 

være en enorm merudgift, nogle folkeskoler har fået.  
Kommunalt har det vist sig, at det hovedsageligt er overbygningsskolerne, 

(skoler med 7.–9. klasser), der er blevet ramt. Hedensted kommune har givet 
en række af kommunens skoler, herunder Hedensted skole en økonomisk 

ekstrabevilling i 2019.  
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Derudover er det kommunalpolitisk besluttet i årene frem at afsætte flere 
midler til at dække udgifter til segregerede elever. Disse midler er dog primært 

hentet fra den almindelige drift på kommunens skoler. Endelig vil man politisk 

undersøge, om området er underfinansieret. 
 

Lejrskolepolitik: 
Lærerne har (helt rimeligt) fået ændret lønberegning for deltagelse på 

lejrskolerne. Det betyder, at det bliver dyrere at tage på lejrskoler. I 
samarbejde med lærerne har skolebestyrelsen udarbejdet principper for 

lejrskoler.  
Følgende er blevet vedtaget: 

 Alle klasser kan tage på dagsudflugt. 
 5. klasse kan tage på lejrtur med 2 overnatninger. 

 I udskolingen er der mulighed for 5 overnatninger. Her tænkes primært på 
8. klasse, men det er lærerne på årgangene i udskolingen, der vurderer, 

hvilket/hvilke rejsemål der er ønskeligt ift. at understøtte undervisning og 
klassens sociale liv. Endelig er der mulighed for 1 overnatning i begyndelsen 

af 7. klasse som en del af et introforløb. 

 
Skoleboden: 

Her er vi udfordret, da boden giver underskud. Fra januar 2019 er der derfor 
strammet op i forhold til mængden af menu-tilbud. Vi håber, at flere forældre 

med børn i indskolingen (fra 0.–3. klasse), og som kender til børnehavernes 
madordninger, vil benytte sig af skolens madordning. Blandt andet ved om 

morgenen at bestille mad online på: www.skolemad.nu. I det kommende 
skoleår vil skolebestyrelsen forholde sig til skolebodens økonomi, og om 

madordningen kan tænkes på en anden, mindre økonomisk belastende måde. 
Måske skal skoleboden og en fremtidig udgift til skoleboden ses som en 

fornuftig, pædagogisk investering, som lærer børn om sund skolemad jf. 
skolens kostpolitik, og som samtidig hindrer ældre elever i at ”smutte i 

SuperBrugsen efter chips mm.”? I værste fald kan vi måske blive nødsaget til 
at lukke boden. 

 

SKOLEFEST den 7. marts 
– Tusind tak til elever, forældre, søskende og personale; I var alle med til at 

skabe en dejlig fest. Vi glæder os til næste år. 
 

Kortere skoledage: 
I januar 2019 indgik et bredt flertal i folketinget en aftale om, at skoledagen 

skal reduceres med 2 ¼ time ugentligt for indskolingen. Med udgangspunkt i 
den politiske aftale har skolebestyrelsen besluttet, at skoledagens længde også 

reduceres for 4.–9. årgang. Dette sker fra sommeren 2019. 
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Generelt: 
Skolebestyrelsen har i bestyrelsesperioden gennemgået Hedensted skoles 

eksisterende principper og værdiregelsæt. Dette er gjort med henblik på at få 

medejerskab i de tanker, der ligger til grund for de eksisterende principper og 
værdiregelsæt. 

Derudover har vi valgt økonomiske modeller, der giver os en overordnet 
indsigt i skolens regnskab og budget.  

 
KOMMENDE SKOLEÅR 

 
AULA – nyt forældreintra? 

Skolebestyrelsen håber på en enklere kommunikation mellem skole og hjem. 
Det er altid med både spænding og en vis grad af usikkerhed nye digitale veje 

åbnes. For nogle vil der stadig være overinformation; for andre vil det altid 
være for lidt. Skolebestyrelsen vil meget gerne høre og have tilbagemelding på 

din oplevelse med Aula. 
 

Kontakt til klasseråd og mellem klasseråd: 

Et udvalg under skolebestyrelsen har arbejdet med, hvordan skolebestyrelsen 
får en bedre kontakt til de enkelte klasseråd. Hvordan kan skolebestyrelsen:  

 Få en bedre fornemmelse for, hvad der rører sig i skolens klasser?  
 Være med til at skabe gode og sjove rammer for klasserådets arbejde?  

 

Intentionen er, at skolebestyrelsen i efteråret 2019 kommer ud til 

forældremøderne, men også inviterer til stort fælles klasserådsmøde, hvor vi 

forhåbentlig kan inspirere hinanden. 
 

Udenoms-arealer. Hedensted aktivitetsrum og grønne områder. 
En arbejdsgruppe har udarbejdet spændende og ”bevægelsesfremmende” 

planer for skolens udenoms-arealer. Udvalget er opmærksom på, både at sikre 
gode faciliteter for skolens idrætsundervisning og også skabe frirum til leg.  
 

Intentionen er, at skolens udenoms-arealer også kan anvendes efter skoletid 

som en del af byens centrum.  
 

Skolens almindelige drift kan ikke dække de planlagte udgifter til etablering af 

udenoms-arealerne. Her skal vi derfor alle være kreative og tænke på 
pengeskabende initiativer/events; der viser ”kommunens pengefolk”, at vi som 

forældre gerne vil være med til at skabe gode rammer omkring vores 
børn/skolen.  
 

Hvis vi over nogle år kan skrabe 2 millioner kroner sammen, kan vi håbe på, at 
kommunen eller handelsstandsforening vil hjælpe os til at nå i mål. Projektet 

er sat til 6,3 millioner. 
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DET NYE SKOLEÅR – med tak for det gamle 😊 

 

Kære forældre.  
Jeg håber dit barn/dine børn trives på Hedensted skole.  

Vær med til at støtte op om vores børns skolegang ved at give dem tillid til 
skolen. Omtal skolen og dens personale positivt og konstruktivt. 

Tak til al skolens personale.  
 

Tusind tak for gode skolebestyrelsesmøder og godt samarbejde til: 
 

Eleverne: Mads Schousbøll Dupont, William Aae Schou Mouritsen. 

Lærerne: Jesper Lee Gravesen, Dorthe Holst.  
Skolens ledelse: Vibeke Ancker, Nina Sohne Olesen, Henning Anthonsen. 

Forældrene: Hanne Skipper Degnebolig, Jonna Madsen, Charlotte Ploug 
Mikkelsen, Kristina Siggård Bjørn, Kasper Gothard Beck og Claus Andersen. 

 
 

På vegne af skolebestyrelsen 13. juni 2019 

 
Skolebestyrelsesformand Morten Seindal Krabbe 

 


