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Referat skolebestyrelsesmøde den 25. februar 2019 kl. 17.30 
 

Lokale: Personalerummet 

 

Tilstede: Morten, Kasper, Claus, Jonna, Charlotte, VA, DO, JG, HE og NS 

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

50. 2 

min 
Godkendelse af referat 

 

B 

Godkendt. 

51. 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

- Skolebestyrel-

sen være synlig 

f.eks. ved 

skolefester 

fremover? 

b) Ledelsen  

- Justeringer i 

skolereformen. 

c) Personale       

d) Elevråd       

e) Andre udvalg 

O 

Formand: 

Der er dialogmøde den 4. marts, 

hvor politikerne, formand og 

næstformand fra 

skolebestyrelserne skal deltage. 

Ledelsen:  

VA orienterer om justeringer i 

skolereformen. 

Byrådspolitikkerne i Hedensted 

kommune har møde om 

justeringerne den 4. marts.  

Der har været åbent hus for de 

kommende Brobygningsbørn og 

forældre. Der var kort 

information, og derefter var alle 

en tur rundt på skolen, hvor der 

var forskellige poster. Der er et 

forældremøde i slutningen af 

marts. 

I forhold til klassedannelse på 0. 

årgang. Det er som udgangspunkt 

i brobygningen, at klasserne 

bliver dannet, med mulighed for 

at ændring i løbet af 0. årgang. 

Lærerne på Hedensted og 

Daugård Skole har lavet en 

handleplan om overgangen 

mellem Hedensted og Daugård. 

Fokusgruppeinterview med 

forældre den 12. marts. Vi vil 

gerne blive klogere på, hvad vi 

evt. kan gøre anderledes og bedre 

i forhold til 

skole/hjemsamarbejdet. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

Der er ansat en støttepædagog den 

1. marts. 

Orientering om EU støttet 

frugtordning. 

 

SFO:  

Har ansat tre pædagoger. En i en 

fast stilling og to i vikariater frem 

til sommerferien. 

Bestyrelsen bakker op om, at AJ 

scooters kan lave et event. 

 

Andre udvalg: 

Udvalget vedr. forældreråd, 

skolebestyrelsen lægger op til, at 

forældrerådene i de forskellige 

afdelinger skal afholde et 

fællesmøde i starten af skoleåret, 

hvor skolebestyrelsen holder et 

oplæg, og der vil være mulighed 

for at holde forældrerådsmøde 

efterfølgende. 

52. 15 

min 
Økonomi 

 

O 

Orientering om økonomien. 

Bestyrelsen anbefaler, at skolen 

venter med Wayfinding, til der er 

bedre økonomi. 

53. 15 

min 
Kostpolitik 
Udvalget har ud fra personalets 

tilbagemeldinger justeret det oprindelige forslag 

til en ny kostpolitik. Skolebestyrelsen ser på 

forslaget. 

 

Bilag 

B 

Kostpolitikken blev godkendt. 

 

Skolen kigger på den, som skal 

hænge i klasserne. 

54. 15 

min 
Midtvejsevaluering af skolebestyrelsens 

arbejde 

Herunder foreløbige punkter til årsberetningen. 

D 

Morten gennemgik foreløbige 

punkter til årsberetningen. 

55. 10 

min 
Kapitel 3 i Håndbogen for skolebestyrelser 

I bedes inden mødet overveje flg.: 

- Skal vi have ordførerskaber inden for 

vores principper? 

- Skal skolen have en overordnet 

værdinorm/værdisætning? 

- Andre overvejelser fra kap. 3 

D 

Ordførerskaber kommer på 

dagsordenen til kommende 

skolebestyrelsesmøde. 

JG foreslår, at skolebestyrelsen 

deltager i et elevrådsmøde i løbet 

af skoleåret. JG kommer med 

forslag til dato. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

56. 30 

min 
Principper 

På mødet udleveres skolens eksisterende 

principper. Der arbejdes i grupper, hvor man 

sammen ser på, om der skal ændres i 

principperne. 

O 

Arbejdet med at kigge 

principperne igennem fortsætter 

på kommende møder.  

57. 5 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B 

Intet. 

58. 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden 

  

D  

- Kap. 4 i Skolebestyrelsens 

håndbog 

- Fokusgruppeinterview – 

skolehjemsamarbejde. 

- Læringsinfomation 

- Forældrerådene 

- Udearealer 

- Evaluering af skolefesten 

- Arbejde videre med 

revidering af principperne 

59. 5 

min 
Evt. 

 

- Prisstigning i boden? 

- Claus kontakter Finn fra 

Spiloppen ang. parkering i 

Kys og kør. 

Lukket dagsorden 

1. 10 

min 
Meddelelser 

- Formanden 

- Ledelsen        

- Personale            

O 

 

 

 

Rugekasse: 

Trafiksituationen. 

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

Princip for den understøttende undervisning. 

Årshjul for skolebestyrelsens arbejde. 
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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  

 Regnskab, budget  

 Udearealer  

15. maj 

 Skolebestyrelsens synlighed til 

arrangementer: skolefest, 

fyraftensmøder. 

 

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  

 


