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Dagsorden skolebestyrelsesmøde den 15. maj 2019 kl. 17.30 
 

Lokale: Personalerummet 

 

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

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

72. 2 

min 
Godkendelse af referat 

 

B 

Godkendt. 

73. 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelsen  

c) Personale       

d) Elevråd       

e) Andre udvalg 

O 

Formand: 

Der er møde for lokalråd den 

24.6. fra kl. 17.00- 20.00 vedr. 

trafiksikkerheden i Hedensted 

kommune. Claus og Kasper vil 

undersøge, om de kan deltage. 

Ledelsen: 

Der er nogle elever, der er blevet 

spurgt vej af en fremmed mand, 

som har tilbudt eleverne slik og 

har spurgt dem, om de ville med i 

bilen. Politiet er kontaktet, og alle 

forældre er orienteret. 

Der har været ansættelsessamtaler 

til en stilling som pædagog. Der 

har været 76 ansøgere, og seks 

har været til samtale. Der er ansat 

en pædagog fra den 1. juni. 

SFO har haft det største 

deltagende hold til Maj-løbet. 

74. 30 

min 
Skolebod 

Finn Abrahamsen deltager i punktet. 

Finn fremlægger de økonomiske tendenser for 

boden samt tanker om levering af mad til en 

børnehave. 

B 

Finn Abrahamsen orienterede om 

økonomien i skoleboden og de 

tiltag, som der er gjort for at 

forbedre økonomien. På 

nuværende tidspunkt er der et 

underskud. 

Boden har fået nyt 

betalingssystem, og der er ca. 

20% af eleverne, som bruger 

systemet. 

Bestyrelsen drøfter, hvilke 

muligheder der er for at forbedre 

økonomien. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

Bestyrelsen anbefaler, at boden 

forsøger at øge mersalget ved at 

indføre bake off salg (pølsehorn 

og pizzasnegle). 

Der skal være fokus især på 

brobygningsbørnene, når de 

starter på skolen. De skal 

orienteres om, at man kan få 

skolemad hver dag. 

Finn arbejder videre med evt. 

finde børnehaver, der gerne vil 

købe mad i boden. 

Finn vil undersøge, om 

forældrene kan få en 

notifikationer på telefonerne, når 

menuen er lagt ind på 

skolemad.nu. 

 

Skolebestyrelsen anbefaler, at 

skoleboden fortsætter i skoleåret 

2019-20, velvidende at det kan 

give skolen et underskud. Driften 

tages op igen i november.  

Jonna stemte imod, at boden 

fortsætter, da den giver 

underskud. 

75. 40 

min 

Fokusgruppeinterview med fem forældre om 

skolehjemsamarbejdet.  

Punktet genoptages fra seneste møde.  

Hvad kan dette give anledning til fremadrettet? 

Skolens princip for skole-hjemsamarbejde og 

opsamling på fokusgruppeinterviewet er 

tidligere udsendt. 

B 

VA foreslår, at skolebestyrelsen 

laver et temamøde næste skoleår, 

hvor skolebestyrelsen kan drøfte 

skolehjemsamarbejdet. 

VA orienterer om, hvordan 

skolen arbejder med opsamlingen 

på fokusgruppeinterviewet. 

Datoen lægges ind i årshjulet. 

76. 10 

min 
Økonomi 

 

O 

NS orienterer om økonomien. 

77. 10 

min 
Skoleårets planlægning O 

Forældrerådsudvalget vil gerne 

have, at det første 

forældrerådsmøde bliver afholdt 

på skolen for hele afdelingen, 

hvor bestyrelsen vil deltage. Efter 

et fælles oplæg kan 

forældrerådene holde møde, hvor 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

de kan planlægge årshjulet for 

klassen.  

Skolen er i gang med 

fagfordelingen og skoleårets 

planlægning. 

78. 5 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B 

 Der kommer ikke et nyhedsbrev 

79. 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden 

  

D 

- Planlægning af 

forældremøder plus 

oplæg. 

- Mødedatoer for 

skolebestyrelsesmøder. 

- Forældremøder/ 

forældrerådsfolder. 

80. 5 

min 
Evt. 

 

Translokationen er den 25.6. kl. 

18.30 for bestyrelsen.  

Kl.19.00 for elever og forældre.  

Jonna, Charlotte, Kristina og 

Morten deltager.  

De ekstra ressourcer, der er sat 

ind på 2. årgang, er det frem til 

sommerferien. 

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. 

Alternativer til skoleboden. 
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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.  

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.  

 


