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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde den 5. november 2018 kl. 17.30- 

20.00 
 

Lokale: Personalerummet 

 

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

 

Tilstede: Jonna, Hanne, Claus, Kasper, Morten, William, Mads, Kristina, JG, DO, HE, VA og NS. 

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

  Fotografering af SB 

 

 

22. 2 

min 
Godkendelse af referat 

 

B 

Godkendt. 

23. 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelsen  

c) Personale       

d) Elevråd       

e) Andre udvalg 

O 

Formand: 

Hanne og Morten har været til 

dialogmøde med udvalget for 

læring. Der blev drøftet en række 

punkter:  

-Varieret skoledag. 

-Fordelingsnøglen i den 

understøttende undervisning. 

- Lejrskole. 

- Skoledistrikter. 

- Der blev orienteret om 

ressource- tildelingen til 

segregerede elever. 

Ledelsen: 

Er blevet kontaktet af kommune 

vedr. personalet skal parkere ved 

hallen, da der ikke er plads på 

Haralds plads, og der er 

tidsbegrænsning. 

På anden årgang er der en klasse, 

hvor der er 29 elever. Denne 

beslutning er truffet ud fra en 

pædagogisk betragtning. 

Skolefestudvalget er så småt i 

gang med at planlægge 

skolefesten den 7.marts 2019. 

Væggene skulle snarest være sat 

op i omklædningsrummene i 

hallen. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

Personalet: 

Der er skole/hjem samtaler på 

mange årgange i øjeblikket. 

I forbindelse med program for 

læringsledelse arbejder hele 

skolens personale med relations 

kompetence. Et af de tiltag er, at 

personalet skal arbejde med 

kollegial sparring. Det er 

personalet godt i gang med. 

Personalet var meget glade for 

skolebestyrelsens tiltag vedr. 

Lærernes dag. 

24. 20 

min 
Økonomi 

Økonomien foldes ud. 

O 

Økonomien blev foldet ud. 

25. 15 

min 
Evaluering af Princip for lejrskoler 

Skolen orienterer om tankerne bag det 

eksisterende princip. Ledelsen orienterer om 

ændrede økonomiske vilkår for aflønning af 

lærere i forbindelse med lejrskoler. 

SB drøfter indholdet af princippet. Punktet 

genoptages senere til beslutning. 

 

Bilag: Princip for lejrskoler. 

D 

Princippet er fra 2014. På 

daværende tidspunkt var det et 

stort ønske, at der var mulighed 

for at skolerejse. 

I den nye overenskomst skal 

lærerne have et nyt tillæg, hvilket 

giver en merudgift. Der blev 

drøftet de forskellige fordele ved 

lejrskolerne. Hvad det betyder for 

eleverne. 

Skolebestyrelsen ønsker, at 

lejrskolerne skal bibeholdes i et 

eller andet omfang. Bestyrelsen 

vil gerne se på, hvordan det kan 

nytænkes. 

Bestyrelsen beder om, at punktet 

kommer ud til personalet. 

26. 20 

min 
Program for læringsledelse 

Elever, forældre og personale har tidligere 

besvaret spørgeskema med diverse temaer. I 

den forbindelse har ledelsen skullet udarbejde 

en handleplan. 

Ledelsen præsenterer resultatet af 

undersøgelsen samt handleplanen.  

Et af punkterne i handleplanen er ønsket om et 

fokusgruppeinterview med en mindre 

forældregruppe, hvor der er fokus på skole-

hjem-samarbejdet. Pædagogisk udvalg er 

D 

Undersøgelsen er fra 2017. Det er 

en undersøgelse, hvor forældre, 

elever og personale har svaret på 

et spørgeskema. 

Bestyrelsen blev præsenteret for 

resultaterne. 

Skolen er blevet nysgerrige på 

skole/hjemsamarbejdet. Skolen vil 

gerne lave et 

fokusgruppeinterview. Dette 

bakker bestyrelsen op om. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

kommet med forslag til spørgsmål til 

forældrene. Der ønskes input fra SB. 

 

Bilag: Handleplan 

Bestyrelsen giver input til skolen, 

om hvilke emner der kan tages op 

i et fokusgruppeinterview: 

-Skole/hjemsamtaler. 

-Elevplaner. 

- Min.uddannelse. 

-Information om hvad der foregår 

i undervisningen. 

-Hvad er forventningerne til 

skole/hjemsamarbejdet både for 

skole og hjem. 

-Kan vi tænke nyt om den 

generelle information? 

27. 20 

min 
Kostpolitik 

Charlotte og Claus præsenterer deres forslag til 

en ny/revideret kostpolitik. 

 

Bilag: Den gamle kostpolitik. 

D 

Forslag til om at skolens 

politikker kommer til at se 

ensartet ud. 

 

Udvalget har fået bodens 

kostpolitik og principper for 

madordningen. 

Udvalget har udarbejdet et forslag 

til en fornyet kostpolitik. 

 

Bestyrelsen beder om, at forslaget 

kommer ud til personalet. 

28. 10 

min 
Kapitel 3 i Håndbogen for skolebestyrelser 

Kapitlet læses inden mødet. Hvad bliver man 

særligt optaget af? Er der ønsker til udvalg eller 

ansvarsområder? 

D 

Udskydes til januar mødet. 

29. 5 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B. 

Bestyrelsen laver en julehilsen 

efter mødet i december. 

Ideer til brevet: trafik, lærernes 

dag. 

30. 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden 

  

D  

Ressourcetildelingen. 

Lommeregnere. 

Den varierede skoledag. 

DGI – udearealer. 

Julefrokost. 

31. 5 

min 
Evt. 

 

Punkter fra forældremøderne: 

Trafik og skole/hjemsamtaler. 

En mail fra en forælder, der gerne 

vil betale for A-skilte og visitkort 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

for at bedre trafikken i 

rundkørslen.  

Udvalg for forældrerådene. 

På januar mødet skal HP på 

dagsordningen, mødet starter kl. 

16.30. Vi fortsætter til kl. 20.00. 

Lukket dagsorden 

1. 10 

min 
Meddelelser 

- Formanden 

- Ledelsen        

- Personale            

O 

 

 

 

Rugekasse: 

Trafiksituationen skal tages op først i det nye år. 

Skoleboden. 

Udvalg om forældrerådene. 

Princip for fritagelse fra skole pga. deltagelse i musikskole eller eliteidræt. 

Princip for den understøttende undervisning. 

Årshjul for skolebestyrelsens arbejde. 

 

Årets gang i skolebestyrelsen 2018 – 2019 

Dato Emne Indhold 

 

22. august 

   

10. september 

 Kommunalt møde i Hornsyld. Intro til de nye bestyrelser. 

24. september 

 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 
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Dato Emne Indhold 

 

   

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.  

 


