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Referat skolebestyrelsesmøde den 30. oktober 2019 kl. 17.30 
 

Lokale: Personalerummet 

 

Tilstede: Christoffer, Claus, Charlotte, Hanne, Kristina, Morten, DO, HE, JG, VA Og NS 

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

110. 2 

min 
Godkendelse af referat 

 

B 

Godkendt. 

111. 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelsen  

c) Personale       

d) Elevråd       

e) Andre udvalg 

O 

Formand: 

Formand og næstformand har 

været til udvalgsmøde med 

udvalget for læring om Hedensted 

kommunes nye skolepolitik. 

Drøftelsen i skolebestyrelsen om 

den nye skolepolitik foregår på et 

ekstra skolebestyrelsesmøde den 

18. november. 

Skolerne har ikke adgang fra 

2020 til naturskolerne 

Tønballegård og Koutrupgård. 

 

Ledelsen: 

Skolerne i Hedensted kommune 

får tildelt 7 millioner, som et 

engangsbeløb i kommende 

budgetår.  

 

Skolen har fået tilsagn om, at vi 

får 2 millioner i skoleåret 2020-

2021 og 1 million i 2021-2022 til 

udeareal. Det betyder, at der skal 

findes yderligere ca. 3 millioner i 

forhold til de planer, der er tegnet. 

 

Elevrådet: 

Elevrådet har udarbejdet årshjulet 

for elevrådet. 

Elevrådet har nedsat et klima/ 

miljøudvalg, et juleudvalg, 

justdance udvalg, høvdingebold 

udvalg og et PR- udvalg. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

Claus er kommet i et visionsråd 

for Hedensted kommune. 

112. 10 

min 
Evaluering af skolebestyrelsens deltagelse på 

forældremøderne 

 

B 

Det var godt, der var lavet slides, 

så det bestyrelsesmedlem, som 

skulle deltage i forældremøderne 

kunne planlægge, hvad der skulle 

siges. 

Feedback fra årgangene var, at 

oplægget nogle steder tog for lang 

tid.  

Skolebestyrelsen skal have 

udarbejdet oplægget, så slides kan 

komme til gennemsyn på 

bestyrelsesmødet i juni. 

Lærerne vil også gerne se slides 

inden forældremødet. 

113. 15 

min 
Evaluering af møderne med forældrerådene B 

Klasselærerne og forældrerådene 

har givet feedback: 

Forældrene fik lavet deres årshjul.  

Der var ting, som blev sagt i 

oplægget, som forældrerådene 

ikke var enige i, eksempelvis 

punktet med madpakker og søvn. 

Det var positivt at kunne sparre 

med de andre forældreråd på 

årgangen. 

De papirer, som blev uddelt, blev 

umiddelbart ikke brugt. 

Der skal være opmærksomhed på, 

at dette møde ikke skal give mere 

arbejde til forældrerådet.  

 

Materialet kom for sent ud til 

deltagerne i bestyrelsen. 

Personalet skal også have 

materialet ud, så de ved, hvad der 

bliver sagt i oplægget.  

 

Dette punkt skal på 

bestyrelsesmødet i april, hvor der 

skal træffes en beslutning om, 

hvad der skal ske næste skoleår. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

114. 15 

min 
Økonomi O 

NS gennemgik økonomien. 

115. 35 

min 
Skolebod 

Skal/bør Hedensted skole have en skolebod? 

Hvis ja, hvilke tilbud skal/bør der være til 

eleverne? 

Hvordan ser skolebodens økonomi ud? 

Den fremtidige drift af skoleboden? 

B 

Bestyrelsen drøftede skoleboden. 

Der er enighed om i bestyrelsen, 

at der skal være en skolebod på 

Hedensted skole. 

Hedensted skole har en 

kostpolitik, som skal være 

pejlemærke for, hvad der skal 

sælges i skoleboden. 

Bestyrelsen vil gerne vide, hvad 

fortjenesten er på de forskellige 

retter og på løssalg. 

 

Skolens ledelse går i dialog med 

Spiloppen om salget i 

skoleboden.  

Skoleboden skal drøftes på 

skolebestyrelsesmødet i januar. 

116. 13 

min 
Aula 

I uge 43 gik Aula i luften for forældrene. 

Personalet var kommet på nogle uger tidligere.  

Er der opmærksomhedspunkter? 

Der skal udarbejdes et princip for brugen af 

Aula (kommunikation). Ledelsen håber at 

kunne medbringe et forslag til et princip. 

D/B 

Skolebestyrelsen bakker op om 

forslaget. Personalet skal høres. 

117. 3 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B 

 Der bliver lavet et nyhedsbrev i 

december. 

118. 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden 

  

D 

Principper 

Høringsvar 

119. 5 

min 
Evt. 

 

Fremover åbner vi møderne med 

at spørge, om der er noget under 

den lukkede dagsorden?  

Lukket dagsorden 

1. 

 

10 

min 
Meddelelser 

- Formanden 

- Ledelsen        

- Personale            

O 
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Rugekasse: 

Trafiksituationen. 

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

Princip for den understøttende undervisning. 

Årshjul for skolebestyrelsens arbejde. 

 

 

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. 

 

18. november kl. 16.30 ekstra møde 

 Proces om ny skolepolitik.  

12. december 

 
 

 

27. januar 

 Midtvejsevaluering af SB’s arbejde.  

3. marts 

 Skoleårets planlægning.  

 
 

 

1.april 

 Skoleårets planlægning.  

 Evaluering af forældrerådsmøderne.  

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. 
 

 Dias til forældremøderne.  

 Skolebestyrelsens årsberetning.  

 


