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Referat skolebestyrelsesmøde den 10. april 2019 kl. 17.30 
 

Lokale: Personalerummet 

 

Tilstede: Kristina, Charlotte, Hanne, Jonna, Morten, Claus, William, DO, HE, VA og NS 

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

61. 2 

min 
Godkendelse af referat 

 

B 

Godkendt 

62. 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

- Kys & kør 

- Møde med 

elevrådet 

b) Ledelsen  

- Undersøgelses-

kommissionen 

- Forskningspro-

jekt om 

udadreagerende 

adfærd blandt 

elever i den 

danske 

folkeskole. 

- Stafet for livet – 

kan skolen have 

et hold? 

c) Personale       

d) Elevråd       

e) Andre udvalg 

- Nyt fra 

udvalget om 

Forældreråd 

O 

Formand: 

Der er sendt ud til bestyrelsen 

vedr. Justeringer af folkeskolen-

konsekvensberegning af tildeling. 

Der skal en laves et høringssvar. 

Punktet kommer på dagsordenen 

til næste bestyrelsesmøde. 

Møde med elevråd skal være i 

starten af næste skoleår. 

 

Ledelsen: 

Undersøgelseskommissionen i 

forbindelse med lærernes 

overenskomst har interviewet 

Vibeke, Nina, Jesper(TR), en 

gruppe lærere og 

kredsformanden. 

Skolen er med i et forsknings- 

projekt om udadreagerende 

adfærd blandt elever, og der er 

skolen blevet bedt om at deltage i 

et fokusgruppeinterview, fordi 

skolen ligger i den gode ende i en 

undersøgelse, der er lavet. 

Der arrangeres ”Stafet for livet” i 

Hedensted, der er medarbejdere, 

som i deres fritid, gerne vil stå 

for, at skolen deltager. 

Skolebestyrelsen bakker op om 

initiativet. 

 

Udvalget om forældreråd: 

Udvalget vil gerne indkalde de 

nye forældreråd til et fælles møde 

efter, at forældrerådene er dannet. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

Punktet kommer på dagsordenen 

til næste bestyrelsesmøde. 

63. 25 

min 
Der har været afholdt fokusgruppeinterview 
med fem forældre om skolehjemsamarbejdet. 

Der orienteres om, hvilke tanker og input 

forældrene havde. 

Hvad kunne dette give anledning til 

fremadrettet? 

 

Bilag: Princip Skole-hjemsamarbejde 

D 

VA orienterer om 

forkusgruppeinterviewet med en 

gruppe forældre. 

Drøftelse af udsagn om bl.a.: 

skole/hjemsamarbejde 

Elevplan/min.uddannelse.  

Ønske fra bestyrelsen, at der 

bliver kigget på struktur og tid til 

skole/hjemarbejdet. 

Tages op på næste 

bestyrelsesmøde. 

64. 20 

min 
Budget/Økonomi 

Ledelsen fremlægger tankerne bag budgettet for 

2019. 

D 

Budget og økonomi blev 

gennemgået. 

65. 10 

min 
Evaluering af skolefesten 

Personale og elever har evalueret skolefesten. 

D 

Ros fra bestyrelsen for 

arrangementet. 

Regnskabet blev gennemgået, og 

der er et lille underskud på  

5331 kr. 

Forslag fra bestyrelsen: 

Man har spist hjemmefra, især i 

indskolingen, da eleverne ikke 

spiser noget, fordi de har glædet 

sig.  

Evt. starte kl. 17.30. 

Evt. 30 kr. for indgangen. 

Faglokalerne evt. tages i brug til 

udstillingerne. 

66. 5 

min 
Principper 

Hvordan arbejder vi videre med evaluering af 

skolens principper/politikker. 

 

D 

Forslag fra formand og ledelse: 

De principper/politikker, som 

bestyrelsen har arbejdet med, 

bliver færdiggjort inden, der tages 

fat på nye. Tages op på 

kommende bestyrelsesmøder. 

67. 15 

min 
Der orienteres om tankerne for 

udearealerne. 

Der er nyt møde i den kommunale 

arbejdsgruppe den 8. april. 

O 

VA orienterer om mødet med den 

kommunale arbejdsgruppe og om 

tankerne, som DGI har gjort sig 

om skolens udeområder. 

Der arbejdes videre. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

68. 10 

min 
Skoleårets planlægning O 

Vi er i gang med at planlægge 

næste skoleår. Vi afventer af få 

rammerne for den afkortede 

skoledag. 

Kommende 7. klasse: der er 11 

elever, der skal i talent-klasserne 

og to elever, der skal til noget 

andet. 

Der kommer 11 elever fra 

Daugård og 6 elever fra Ølsted. 

Der bliver fire 7. klasser. 

69. 5 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B 

Opfordre til, at forældrene 

besvarer trafikundersøgelsen  

” Min skolevej”.”Kys og kør” ved 

skolen er også en del af 

undersøgelsen. 

Tak for den store opbakning til 

skolefesten. Tak for hjælpen til 

forældrene i indskolingen for at 

stå for aktiviteterne. 

Der er fem forældre, som har 

deltaget i fokusgruppeinterview. 

Tak for det. 

70. 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden 

  

D 

Fokusgruppeinterview: 

Skole/hjemsamarbejdet herunder 

elevplan i min.uddannelse. 

Skoleårets planlægning. 

71. 5 

min 
Evt. 

 

Frugtordning- ansøgningen er 

sendt afsted. 

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 

 Skolebod – økonomi.  

 Forældrerådsfolder.  

 Høringssvar.  

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.  

 Forældreråd.  

 


