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Referat skolebestyrelsesmøde den 28. august 2019 kl. 17.30 
 

Lokale: Personalerummet 

 

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

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

90. 2 

min 
Godkendelse af referat 

 

B 

Godkendt. 

 

91. 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelsen  

c) Personale       

d) Elevråd       

e) Andre udvalg 

O 

Formand:  

Der er fortsat mange unge 

mennesker ved bålhytten i 

weekenderne. Det opleves ikke 

som det store problem i øjeblikket 

for skolens nabo (kirken).  

 

Ledelsen: 

Der er ansat en lærer til den 

ledige stilling på 2. årgang. Hun 

starter den 1. oktober. 

 

Kirsten Jensen har valgt at gå på 

pension. Hun tager afsked med 

elever og personale tirsdag den 3. 

september. 

 

Frugtordningen er kommet i 

gang. 

 

T3 undersøgelsen starter den 16. 

september og slutter den 4. 

oktober. 

Der er et postkort til alle forældre, 

som gør opmærksom på, at det er 

vigtigt for skolens udvikling, at 

alle besvarer undersøgelsen. 

 

Personalet skal i gang med en 

medarbejder undersøgelse. 

Onsdag den 21. august fik skolen 

uanmeldt besøg af arbejdstilsynet. 

Skolen fik en grøn smiley.  
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92. 5 

min 
Lærernes dag 

Hvordan tilrettelægger vi dagen? Den 5. 

oktober er en lørdag, så derfor bliver det den 4. 

oktober. 

B 

Morten og Jesper mødes med 

elevrådet. 

Kristina og Morten planlægger, 

hvad der skal ske og fordeler 

opgaverne mellem 

bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Fremtidens Lærernes dag skal på  

dagsordenen til et 

bestyrelsesmøde i foråret. 

93. 10 

min 
Forældremøder 

Er der styr på møderne? 

D 

Jonna mangler at få besked fra 4. 

årgang. 

94. 5 

min 
Trafikorienteringsmøde 

Kasper og Claus orienterer om mødet. 

O 

Claus orienterer om mødet. 

Hedensted Skole var i en 

workshop sammen med 

Stjernevejsskolen om farlige 

trafikområder i Hedensted. 

Resultatet af arbejdet i 

workshoppen blev til tre 

prioriteringer: 

1. Jørgensens Allé og Bredgade, 

der opstår farlige situationer ved 

svinget. 

2. Øster Ringgade ved 

fodgængerfeltet. 

3. Generelt Øster Ringgade i 

forhold til trafik og cykelsti. 

  

Casper er i kontakt med Østerleds 

og Spiloppens bestyrelser i 

forhold til, hvad der kan ske med 

trafiksituationen og skiltningen i 

det fælles parkeringsområde. 

Børnehavernes bestyrelser og to 

repræsentanter fra 

skolebestyrelsen skal mødes og 

drøfte det videre arbejde. 

Casper og Kristina vil gerne 

deltage som repræsentanter fra 

skolebestyrelsen. 

95. 80 

min 
Skolehjemsamarbejde 

- Ledelsen informerer om historikken for 

det eksisterende niveau for 

forældresamarbejdet, samt Min 

Uddannelse/elevplan. 

D 

Bestyrelsen arbejdede i tre 

grupper med punkterne, hvorefter 

der var opsamling i plenum.  
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- Gruppearbejde med udgangspunkt i 

sammenskrivningen af 

fokusgruppeinterview af forældre. 

- Opsamling i plenum – herunder hvad 

det giver anledning til fremadrettet. 

Bilag: Noter fra gruppearbejde på 

personalemøde, Sammenskrivning af 

fokusgruppeinterview, Min Uddannelse. 

Ledelsen laver samskrivningen af 

drøftelsen i skolebestyrelsen. 

Ledelsen tager 

samskrivningen med i 

pædagogisk udvalg og tilbage til 

skolebestyrelsen. 

 

96. 5 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B 

Der kommer et nyhedsbrev efter 

næste bestyrelsesmøde. 

Følgende skal med i næste 

nyhedsbrev:  

T3 

Evt. trafiksituationen. 

97. 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden 

  

D 

Status på min.uddannelse.dk. 

 

Forsættelse af arbejdet med 

principperne. 

 

98. 5 

min 
Evt. 

 

Der mangler referater fra 

bestyrelsesmøderne på 

hjemmesiden. 

 

Charlotte kontakter politiet for at 

få politiet til at komme og kigge 

på trafikken om eftermiddagen. 

 

Det er fortsat Spiloppen, der står 

for boden, selvom Finn er 

stoppet. 

 

Der blev gjort opmærksom på, at 

cykler/løbehjul bliver stjålet i 

løbet af skoledagen.  

 

Rugekasse: 

Trafiksituationen. 

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

Princip for den understøttende undervisning. 

Årshjul for skolebestyrelsens arbejde. 



 
 

 
Hedensted Skole    Østerled 6    8722 Hedensted    tlf.: 75 89 11 22    e-mail: hedenstedskole@hedensted.dk 

 

 

 

Årshjul 2019 – 2020 

 

Dato Emne Indhold 

 

26. august 

 Temamøde om skolehjemsamarbejde 

med udgangspunkt i 

fokusgruppeinterview med forældre. 

 

17. september 

 Arbejde videre med principperne.  

30. oktober 

 Evaluering af deltagelse i 

forældremøder. 

Evaluering af boden. 

 

12. december 

 
 

 

27. januar 

 Midtvejsevaluering af SB’s arbejde.  

3. marts 

 Skoleårets planlægning.  

 
 

 

2.april 

 Skoleårets planlægning.  

   

14. maj 

 Skoleårets planlægning.  

 Regnskab, budget.  

 Translokation.  

15. juni 

 Translokation.  

 Klasserne fordeles mellem SB’s 

medlemmer med henblik på deltagelse 

i forældremøder ol. 

 

 Kontaktpersoner til klasserne. 
 

 Skolebestyrelsens årsberetning.  

 


