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Referat fra skolebestyrelsesmøde den 24. september 2018 kl. 17.30-

20.00 
 

Lokale: Personalerummet 

 

Kl. 17.30 spiser vi sammen. Mødet begynder kl. 18.00. 

 

Tilstede: William, Mads, Klaus, Casper, Hanne, Jonna, Kristina, Charlotte, DO, HE, VA og NS. 

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

11. 2 

min 
Godkendelse af referat 

 

B 

Godkendt. 

12. 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelsen  

c) Personale       

d) Elevråd       

e) Andre udvalg 

O 

Næstformand: 

Skole/forældrelandsmøde den 22.-

23. november 2018. Sidste frist 

for tilmelding er den 30. 

september 2018. 

Der er indkaldt til dialogmøde den 

1. oktober 2018 med 

forvaltningen og politikere. 

Morten og Hanne deltager. 

Morten har sendt nogle spørgsmål 

ind til dagsordenen vedr. 

segregerede elever. 

Ledelsen:  

Ledelsen har talt med formanden 

om, at princippet for lejrskole skal 

på dagsordenen til næste gang. 

High Performance. Der er ti 

elever fra Hedensted skole, der 

har sagt ja til at deltage på High 

Performance. 

Næste møde vedr. udearealet er til 

april. Udearealer kommer på 

dagsordenen på et af de 

kommende bestyrelsesmøder.  

Familieafdelingen har været til 

personalemøde, hvor de 

orienterede om de rammer og 

lovgivning, som de arbejder 

under.  
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

Elevrådet:  

Fredag den 21.september 2018 har 

formand og næstformand for 

elevrådet været til elevrådsdag på 

SIM.  

Elevrådet er i gang med at arbejde 

med bevægelse i undervisningen. 

13. 10 

min 
Evaluering af det kommunale 

introduktionsmøde for skolebestyrelser 

Hvad hæftede man sig ved/blev optaget af? 

D 

Det var et godt oplæg fra Finn 

Gatten. 

Gruppearbejdet var godt.  

De ting, som blev drøftet i 

gruppearbejdet, var: 

Lejrskole 

Skolebus 

High Performance 

Økonomi 

Program for læringsledelse 

Årshjul 

Principperne skal gennemgås 

løbende. 

14. 10 

min 
Kapitel 1 og 2 i Håndbogen for 

skolebestyrelser 

Kapitlerne læses inden mødet. Da de fleste i 

bestyrelsen har deltaget i det kommunale 

introduktionsmøde, vil der være en del 

gentagelser. Alle forholder sig til, om der noget 

særligt, man bliver opdaget af og gerne vil 

bringe op på mødet. 

D 

Drøftelse af kapitlerne. 

15. 20 

min 
Økonomi 

Ledelsen orienterer om, hvordan der arbejdes 

med økonomi. Der er forskellige modeller for 

et overblik til skolebestyrelsen – disse 

præsenteres. Skolebestyrelsen beslutter, 

hvilken model man gerne vil anvende. 

På mødet i november udfoldes økonomien 

yderligere ud. 

B 

Bestyrelsen valgte to modeller. 

Økonomien bliver foldet ud på 

næste møde. 

16. 15 

min 
Tilbagemeldinger fra skolebestyrelsens 

deltagelse i forældremøderne. 

Var der noget, som skal bringes tilbage i 

skolebestyrelsen? Hvordan var oplevelsen af at 

deltage på møderne? 

D 

Fodgængerskilt ude ved 

rundkørselsen ved Østerled. 

Charlotte kontakter Vej og Park. 

 

17. 20 

min 
Evaluering af skolens Kostpolitik 

Herunder kan skoleboden evt. inddrages. 

Bilag: Kostpolitik 

D 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

Drøftelse af punktet. Charlotte, 

Klaus, Mads og William laver et 

forslag til en ny kostpolitik. 

18. 10 

min 
Lærernes dag  

Den 5. oktober er FN’s internationale lærerdag 

– skal der ske noget på vores skole? 

B 

Morten, Kristina, Hanne og 

Charlotte kommer torsdag den 4. 

oktober 2018 og pynter op på 

lærerværelset. 

Skolen bestiller kage i Brugsen. 

Det bliver personalets dag. 

19. 5 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B 

20. 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden D 

- Evaluering af princip for 

lejrskoler 

- Præsentation af DGI’s 

forslag til udearealer 

- Kapitel 3 i håndbogen for 

skolebestyrelser 

- Kostpolitik 

- Fotografering af 

bestyrelsesmedlemmerne 

21. 5 

min 
Evt. 

 

- Væggene i 

omklædningsrummene, 

hvor langt er de? 

Lukket dagsorden 

1. 10 

min 
Meddelelser 

- Formanden 

- Ledelsen        

- Personale            

O 

 

 

 

Rugekasse:  

Trafiksituationen 

Boden 

 

 

Årets gang i skolebestyrelsen 2018 – 2019 

Dato Emne Indhold 

 

22. august 

   

10. september 

 Kommunalt møde i Hornsyld Intro til de nye bestyrelser 

24. september 
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Dato Emne Indhold 

 

 Evaluering af deltagelse i 

forældremøder. 

 

7. november 

 
 

 

13. december 

 
 

 

22. januar OBS mødet begynder kl. 16.30 – Statusmøde vedr. High Performance sm. m. Daugård. 

 Skoleårets planlægning  

 Budget, regnskab  

 Midtvejsevaluering af SB’s arbejde  

25. februar 

 Skoleårets planlægning  

   

10. april 

 Skoleårets planlægning  

15. maj 

   

13. juni   

 Datoer for SB-møder i det kommende 

skoleår 

 

 Kontaktpersoner til klasserne  Klasserne fordeles mellem SB’s 

medlemmer med henblik på deltagelse i 

forældremøder ol.  

 Planlægge translokation  

 Skolebestyrelsens årsberetning  

 


