
 
 

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

 

 

Dagsorden/referat skolebestyrelsesmøde den 31. august 2020 kl. 18.00- 

20.00. 

 
Mødet begynder kl. 18.00. Der er ingen spisning pga. Corona. 

 

Tilstede: Morten, Hanne, Jonna, Charlotte, Claus, Casper, Kristina, Nikoline, Alexander, DO, HE, 

JG, VA, NS 

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

171 2 

min 
Godkendelse af referat 

 

B 

Godkendt. 

 

172 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelsen  

- Skolemad 

- Trafiksituationen 

c) Personale       

d) Elevråd       

e) Andre udvalg 

- Udearealer 

O 

Ledelsen: 

Vi er kommet i gang med 

skolemad fra Egebjerg- 

Hansted Forsamlingshus. Det 

er forældrene, der bestiller 

maden og forsamlingshuset, 

som leverer. Det går godt indtil 

videre. 

Der er forsat pres på trafikken 

om morgenen både på Haralds 

Plads og på Østerled. Politiet 

har aflagt et besøg. 

 

Personale: Det er et anderledes 

skoleår at starte op i år. Der 

skal fortsat tages meget hensyn 

til retningslinjerne i forhold til 

COVID-19. 

 

Elevråd: Elevrådet er 

konstitueret. Der var fire 

kandidater til formandsposten. 

Der er valgt to nye formænd, 

Alexander og Nikoline. På 

næste elevrådsmøde skal der 

nedsættes udvalg.  

Elevrådet vil være synlige på 

skolen. 

Elevrådet skal på introtur til 

Legoland i slutningen af 

september. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

Elevrådets dag i september er 

er udskudt til marts. 

 

Andre udvalg: 

Udearealer. 

Der skal afholdes et 

informationsmøde for byens 

borgere, hvor tankerne 

omkring udeareal skal 

præsenteres. Dato er endnu 

ikke fastsat. 

 

173 20 

min 
Skolen i dag – under COVI-19 

a) Status 

b) Hvordan vi gør i idræt. 

c) Hvordan det går med at forældrene ikke 

kommer ind på skolen. 

d) SFO-børnetal. 

e) Evt. spørgsmål fra skolebestyrelsen. 

 

O 

Der er ikke længere 

nødundervisning. Der 

undervises i alle fag, og alle 

faglokaler er i brug. Der skal 

tages hensyn til hygiejne. 

Bordvask og håndvask foregår 

i undervisningstiden. 

Eleverne er delt op i pauserne. 

Den ene halvdel spiser, og den 

anden halvdel er ude. Der er 

taget 5 minutter til pause fra 

anden lektion og tredje lektion. 

Der er nogle af de ældste børn 

i SFO’en, der er meldt ud. 

 

Bestyrelsen drøfter 

udfordringer. 

 

Nogle forældre ønsker at 

komme ind på skolen. 

Der bliver arbejdet på en 

løsning i forhold til 

indskolingen. 

 

Bestyrelsen spørger ind til 

køleskabe og automater. 

Bestyrelsen besluttede på 

bestyrelsesmødet den 15. juni, 

at dette punkt tages op igen til 

bestyrelsesmødet i december. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

174 15 

min 
Fagfordeling og vikardækning 
Nogle fra bestyrelsen har stillet spørgsmål til, 

hvordan vi laver den gode fagfordeling samt 

vikardækning. 

Ledelsen orienterer om, hvordan vi overordnet 

gør. 

O 

VA orienterer om tankerne i 

fagfordelingen. 

 

NS orienterer om 

vikarsituationen, og hvordan 

vikarerne bliver rekrutteret. En 

kraftig opfordring til at 

kontakte skolen, hvis man 

oplever noget 

uhensigtsmæssigt i forhold til 

vikardækningen. 

 

175 5 

min 
Økonomi O 

HE og NS orienterer om 

økonomien. 

 

177 3 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B 

Intet. 

 

178 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden 

 

D 

Der skal være et fast punkt 

som omhandler COVID-19. 

Evaluering af 

forældremøderne. 

 

179 2 

min 
Evt. 

 

Lærernes dag den 5. oktober. 

 

 50 

min 
Videohilsen fra skolebestyrelsen til forældrene 

Morten beder enhver af jer overveje 2-3 punkter, 

du har arbejdet med/har interesseret dig for i 

skolebestyrelsen i årets løb, som du gerne vil 

omtale/have omtalt. 

 

Dette bliver i stedet for deltagelse på møderne. 

Måske deltager bestyrelsen på 1. og 7. årgang. 

B 

Morten laver en videohilsen, 

som kommer på Aula. 

 

Claus kommer rundt på 7. 

årgang, og Kristina kommer på 

0. årgang. 

 

 

Lukket dagsorden 

1. 

 

10 

min 
Husk evt. punkter sendes til Morten eller 

Vibeke inden mødet. 

 

Meddelelser 

- Formanden 

- Ledelsen 

O 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

- Personale 

 

 

 

Rugekasse: 

Trafiksituationen. 

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

Periodehjul for skolebestyrelsens arbejde set over 4 år (Præsentation af afdelingerne, Broen, SFO, 

bibliotek, arbejdet med inklusion/segregering…) 

 

Årshjul 2020 – 2021 

Dato Emne Indhold 

 

31. august 

   

6. oktober 

 Børn & unge, Skolepolitik.  

 Princip for lejrskole.  

   

21. oktober   

 Evt. foredrag om Livsduelighed v. 

Louise Tidmand kl. 18.00-20.00. 

 

4. november 

 Evaluering af deltagelse i 

forældremøder. 

 

 Principper.  

3. december 

 Julefrokost.  

 Evaluere Corona-tiltag.  

18. januar 

 Midtvejsevaluering af SB’s arbejde.  

 Skolefest.  

   

9. februar   

 Evt. foredrag om Fremtidsparathed v. 

Henrik Good Hovgaard kl. 18.00-

20.00. 

 

25. februar 

 Skolefest.  

14. april 

 Skoleårets planlægning.  

 
 

 

8. juni 

 Translokation.  
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Dato Emne Indhold 

 

 Klasserne fordeles mellem SB’s 

medlemmer med henblik på deltagelse 

i forældremøder ol. 

 

 Kontaktpersoner til klasserne. 
 

 Skolebestyrelsens årsberetning.  

 


