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Referat skolebestyrelsesmøde den 12. december 2019 kl. 17.30 
 

 

Lokale: Personalerummet 

 

Tilstede: Christoffer, Kasper, Jonna, Kasper, Charlotte, Hanne, Kristina, Claus, Morten, JG, DO, 

HE, VA og NS 

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

120. 2 

min 
Godkendelse af referat 

Er der noget til den lukkede dagsorden? 

B 

Godkendt. 

121. 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelsen  

- CF er ansat 

- Møbler vi får 

gratis 

- Idrætspolitik til 

orientering 

(bilag følger) 

c) Personale       

d) Elevråd       

e) Andre udvalg 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. 

Elevrådet. Elevrådet har været på 

Bøgely, hvor de julehyggede med 

beboerne. 

Elevrådet laver et indslag til den 

sidste morgensang inden 

juleferien for udskolingen og 

mellemtrinnet.  

Der har været afholdt filmdag den 

25. november for hele skolen. 

122. 3 

min 
Høringssvar til ”Styrelsesvedtægt for 

folkeskolerne i Hedensted Kommune” 

Der er forslag om, at tage styrelsesvedtægten til 

efterretning. 

Bilag er udsendt tidligere. 

B 

Er taget til efterretning. 

123. 2 

min 
Aula 

Er der noget, vi skal være opmærksomme på? 

O 

Det er svært at sende beskeder ud 

til klassens forældre og lærere. 

Systemet er ikke gennemskueligt. 

Der er en SFO funktion i Aula. 

Den funktion er SFO ved at 

afprøve. Indtil videre kører 

SFO’en videre med det system, 

som SFO’en hidtil har kørt med. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

124. 10 

min 
Økonomi O 

HE orienterede om økonomien. 

125. 30 

min 
Principper 

Vi genoptager arbejdet med principper – 

medbring hæftet med principper. 

Grupperne får kort tid til at genopfriske forslag 

til ændringer, hvorefter vi forholder os til 

forslagene. 

B 

- Princip vedr. samarbejdet i 

skolebestyrelsen er revideret og 

godkendt. 

- Princip for samarbejdet med 

kirke og andre religiøse 

trosretninger bortfalder. 

- Princip for klassedannelse 

godkendt. 

- Princip samarbejdet mellem 

Hedensted og Daugård skole i 

forbindelse med klassedannelsen 

på 7. årgang er revideret og 

godkendt. Dette princip skal 

omkring Daugård skole, da de er 

en del af princippet. 

- Mobil politikken er godkendt. 

- Sneregler er revideret og 

godkendt. 

126. 3 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B 

Nyhedsbrevene skal have ensartet 

format.  

Jonna skriver i nyhedsbrevet en 

julehilsen og en orientering om, at 

elevrådet har været på Bøgely og 

lavet julehygge med beboerne, 

elevrådet har afholdt filmdag for 

hele skolen. 

127. 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden 

  

D 

Principper. 

Midtvejsevaluering af SB’s 

arbejde. 

128. 2 

min 
Evt. 

 

Har man punkter til den lukkede 

dagsorden, skal man sende det til 

Morten eller Vibeke inden mødet. 

Lukket dagsorden 

1. 

 

10 

min 
Meddelelser 

- Formanden 

- Ledelsen        

- Personale            

O 

Jonna spørger ind til 7.a. 
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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.  

   

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.  

 


