Referat skolebestyrelsesmøde den 3. marts 2020 kl. 17.30
Lokale: Personalerummet
Tilstede: Morten, Christoffer, Kasper, Claus, Charlotte, Kristina, Hanne, VA, HE, DO, og NS
Pkt.
Tid Dagsorden
Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)
2
B
139
Godkendelse af referat
min
Godkendt.
10
O
140
Meddelelser
min
a) Formanden
Formand:
b) Ledelsen
Der afholdes dialogmøde vedr.
c) Personale
den nye børne- og unge politik
d) Elevråd
torsdag den 5. marts for
e) Andre udvalg
skoleledere og
bestyrelsesformænd.
Ledelsen:
Skolen har fået information fra
Sundhedsstyrelsen om, hvordan
vi skal forholde os til
Coronavirus.
Skolen skal forholde sig til, om
skolens elever skal tage nationale
test. Skolen afventer, hvad der
kommer fra ministeriet. Skolen
kan blive udtrukket til at skulle
tage nationale test.
Daugård skoles skolebestyrelse
har behandlet princippet for
samarbejde mellem Hedensted
Skole og Daugård Skole og har
godkendt den.
- Der kommer en national
brugerundersøgelse, hvor 200 af
skolens forældre bliver bedt om at
besvare en
tilfredshedsundersøgelse.
- Der er tilmeldt 64 elever til
kommende 0. klasse.
- Der er ansat en barselsvikar.
Elevråd:
Elevrådet er aktive til skolefesten
med en tombola og kagesalg.
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Pkt.

Tid

Dagsorden

141

15
min

Godkendelse af principper
Forslag om ændring af Princip for
vikardækningen ud fra gruppens drøftelse.
Ud fra skolebestyrelsens og personalet drøftelse
af princippet for skole-hjemsamarbejdet er der
et forslag til drøftelse.

142

15
min

143

30
min

144

15
min

Bilag: De to reviderede principper (de gamle
kan ses i det gule hæfte).
Program for læringsledelse
Vi har fået T3, som er resultatet af den sidste
spørgeskemaundersøgelse. Der orienteres om
resultatet.
Skolens resultat udleveres på mødet.

Lektiepolitik
Som et led i evalueringen af skolens principper
og politikker, ser vi på lektiepolitikken.
Brainstorm: Hvordan kan vi skabe
gennemskuelighed for forældrene – så de kan
følge med i, hvad deres barn laver?
Udearealer
Der orienteres om møde med fundraisere, Peter
Sebastian Pedersen og Søren Vig.

Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)
Elevrådet har fået T-shirts.
Tre elevrådsrepræsentanter har
deltaget i et møde med
kommunens klima og enerigiråd.
To elever fra elevrådet skal
deltage i fremtidige møder i
klimarådet.
B
Princip for vikardækning blev
godkendt.
Forslaget om princip for skolehjemsamarbejdet blev drøftet.
Bestyrelsen godkender princippet
med rettelser. Princippet kommer
ud i personalegruppen.
O
HE orienterer om, hvordan
skolens personale arbejder med
resultatet fra
spørgeskemaundersøgelsen fra
program for læringsledelse.
Det er generelt et flot resultat for
Hedensted Skole.
Bestyrelsen drøftede resultatet.
D
Punktet blev drøftet og skal med
på kommende bestyrelsesmøde,
hvor bestyrelsen skal arbejde i
grupper.
O
Vibeke orienterer om det seneste
møde, der har været afholdt med
to fundraisere fra kommunen.
Der bliver nedsat en
støtteforening til udearealer.
Der skal være en repræsentant fra
skolebestyrelsen i
støtteforeningen og en
repræsentant fra skolens ledelse.
Kristina og Claus vil gerne
deltage i støtteforeningen.
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Pkt.

Tid

Dagsorden

145

15
min

Broen
Orientering om Broens organisering.

146

5
min

Økonomi

3
min
2
min

Nyhedsbrev til forældre
(fast punkt)
Punkter til næste mødes dagsorden

150

2
min

Evt.

1.

10
min

147
148
149

Lukket dagsorden
Husk evt. punkter sendes til Morten eller
Vibeke inden mødet.

Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)
O
Vibeke orienterer om, hvordan
skolen ressourcecenter Broen er
organiseret.
Claus ønsker at få tilføjet i
referatet, at han har en bekymring
for, om Broen kommer til at lide
under, at Camilla er blevet leder i
stedet for at være læsevejleder.
O
NS orienterer om økonomien.
B
Skolefesten.
D
Lektiepolitikken.
Evaluering af om der skal være
flere forældremøder om året på
hver årgang.
Samarbejde mellem
skolebestyrelse og forældreråd.
Ledelsen undersøger, hvor mange
bøger eleverne må låne hver uge.
Skal skolen have en klimapolitik?
Næste bestyrelsesmøde er den 1.
april.
O

Meddelelser
- Formanden
- Ledelsen
- Personale

Rugekasse:
Trafiksituationen.
Princip for fritagelse fra skole pga. deltagelse i musikskole eller eliteidræt.
Princip for den understøttende undervisning.
Periodehjul for skolebestyrelsens arbejde set over 4 år (Præsentation af afdelingerne, Broen, SFO,
bibliotek, arbejdet med inklusion/segregering …)
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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.
Til forældremøderne i efteråret kan
skolebestyrelsen have fokus på betydning
at forældrenes opbakning til klasse- og
forældrearrangementer.
Skolebestyrelsens årsberetning.
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