
 
 

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

 

 

Referat skolebestyrelsesmøde den 4. november 2020 kl. 18.00- 20.00. 

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

 

Tilstede: Frederic, Nikoline, Claus, Casper, Charlotte, Hanne, Morten, DO, JG, HE, VA og NS 

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

190 2 

min 
Godkendelse af referat 

 

B 

Godkendt. 

 

191 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelsen 

c) Personale 

d) Elevråd 

e) Andre udvalg 

O 

Formand: Morten og Vibeke 

skal have dialogmøde med 

formand og næstformand for 

Udvalget i Læring den 20. 

november. 

Ledelsen: 

Thomas Larsen er ansat som 

børnehaveklasseleder. 

Skolen har oplevet, at der 

bliver begået hærværk på 

skolen (ruder bliver smadret). 

Vibeke og Anders skal mødes 

med et firma i forhold til 

videoovervågning. 

Skolen er undersøgende på, 

om vi skal have nye 

legeredskaber på legepladsen. 

Der er store 

vedligeholdsudgifter på 

legeredskaber. 

Indskolingen skal have nyt lys. 

Det lys, der undersøges, er 

energivenligt. Vi kan tjene 

udgiften ind i løbet af et par år. 

Der kommer affaldssortering i 

Hedensted kommune i foråret 

2021, der vil komme udgifter i 

forbindelse med det. 

Skolen er af Rambøll blevet 

spurgt, om vi vil være med til 

at kvalificere, hvordan der skal 

arbejdes med ordblinde i 

folkeskolen. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

Elevråd: 

Frederic er valgt til 

næstformand. Frederic deltager 

i skolebestyrelsen. 

 

192 10 

min 
Skolen i dag – under COVID-19 

a) Status. 

b) Evt. spørgsmål fra skolebestyrelsen. 

 

O 

Der er hele tiden personale og 

elever hjemme, fordi de skal 

COVID-19 testes. 

7. årgang har været hjemsendt 

en dag. Eleverne er på vej 

tilbage. Lærerne på 7.årgang 

var hurtige til at arrangere 

virtuel undervisning. 

Der er bestilt visirer til 

personalet. Der vil være 

personale, som begynder at 

bruge visirer. 

 

193 10 

min 
Princip for lejrskole 

Med udgangspunkt i punktet på seneste møde har 

ledelsen lavet et forslag til revideret princip. 

 

Bilag: Princip for lejrskole. 

B 

Skolebestyrelsen godkender 

Princippet for lejrskole. 

194 30 

min 
Møde med formandsskabet for Udvalget for 

Læring 

Morten og Vibeke har møde med formand og 

næstformand for Udvalget i Læring. Vi har endnu 

ikke fået en dagsorden. De vil gerne høre, hvad der 

rører sig på skolen med udgangspunkt i løsninger 

og scenarier, der er blevet linet op i 17 punkter.  

Hvilke tanker gør skolebestyrelsen sig? 

 

Bilag: Løsninger og scenarier. 

D 

I foråret blev der lavet en 

skoleanalyse, Vibeke 

gennemgår indhold af 

skoleanalysen. På baggrund af 

skoleanalysen er der lavet 

løsningsforslag og scenarier. 

Bestyrelsen drøfter 

løsningsforslagene og 

scenarierne. 

 

195 20 

min 
Trafikforhold 

Opfølgning fra punktet på seneste møde i 

skolebestyrelsen. 

Hvad er der sket siden? 

Hvad kan vi tage fat på? 

Evt. arbejdsgruppe. 

D 

VA har talt med en 

medarbejder fra natur, vand og 

vej. De vil komme ud og se, 

om det kan lade sig gøre at 

skille cykelstien og vejen. 

Claus vil gerne deltage i det 

møde. Det foreslås, om Dennis 

som deltog i seneste møde, 

som gæst, også vil deltage. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

Trafikforhold skal på et punkt 

på dagsordenen. 

 

196 5 

min 
Økonomi O 

Udgår. 

 

197 3 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B 

Der kommer et nyhedsbrev i 

december. 

 

198 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden 

 

D 

Der bliver ikke julefrokost i år. 

Evaluering af Corona-tiltag 

udskydes, da de stadig er 

nødvendige. 

 

199 2 

min 
Evt. 

 

 

  

Lukket dagsorden 

1. 

 

10 

min 
Husk evt. punkter sendes til Morten eller 

Vibeke inden mødet. 

 

Meddelelser 

- Formanden 

- Ledelsen 

- Personale 

 

O 

 

 

 

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 

 Princip for lejrskole.  
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21. oktober   

 Evt. foredrag om Livsduelighed v. 

Louise Tidmand kl. 18.00-20.00. 

 

4. november 

 Evaluering af deltagelse i 

forældremøder. 

 

 Principper.  

 Sorgplan.  

 Børn & unge – og skolepolitik.  

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.  

 Klasserne fordeles mellem SB’s 

medlemmer med henblik på deltagelse 

i forældremøder ol. 

 

 Kontaktpersoner til klasserne. 
 

 Skolebestyrelsens årsberetning.  

 


